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—1 ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

τς Ἡ τῶν ᾿Αθηναίων πόλις ἄλλοις τε ἐτίμα τοὺς εὐεργέτας καὶ ἀτελείᾳ λει- 

τουῤγιῶν. πολλῶν οὖν λαμβανόντων αὐτὴν σπάνις ἐδόκει τῶν λειτουργησόντων 

ἕἶναι. διὰ τῶτο Λεπτίνης νόμον εἰσήνεγκεν εἶναι μηδένα ἀτελῆ, " μήτε τὸ 5 

λοιπὸν ἐξὸν ναι τῷ δήμῳ δοῦναι, τὸν δὲ ἀτέλειαν αἰτήσαντα πάσχειν τὰ 
᾿ς Βᾷσχατα, τοῦτον ἐγράψαντο τὸν νόμον πρότερον μὲν ἄλλοι, μεθ᾽ ὧν καὶ Βά- 

θπππος, καὶ οὐκ ἐπεξῆλθεν, ἢ χρήματα λαβὼν ἢ νόσῳ περιπεσών, νῦν δὲ Φορ- 

τ μίων καὶ Κτήσιπτος ὁ Χαβρίου παῖς καὶ τινὲς μετ᾽ αὐτῶν, οἷς συνήγορος Δη- 10 

Ἢ μησθένης γϑέται. ὁ μὲν ὧν Κοττίνης πλέων ἰσχύει τῷ συμφέριντι (τὴν γὰρ 
), ὁ δὲ Δημοσθένης τῷ τε ὀδίξῳ καὶ τῷ δικαίῳ, “τῷ δικαίῳ 452 

᾿ μῶ, ὅτι δίκαιόν ἐστι τοὺς εὖ ποιήσαντας ἀντευπετονθέναι καὶ τοὺς ὀρθῶς “ ἄν 

τι λαβέντας τῶν δοθέντων μὴ ἀφαιρεῖσθαι, τῷ δὲ ἐνδόξῳ, διότι τάχα μὲν καὶ 5 
ὦ ἄλλοις “ αἰσχρόν, ἃ δεδώκασιν, ἀφαιρεῖσθαι, ᾿Αθηναίοις δὲ οὐχ ἥκιστα, οἷς 

ἀντ ἄλλου γνωρίσματος τὸ μεγαλόψνυχαν προσεῖναι δοκεῖ, ἐπιδεικνύει δὲ ὅτι 

καὶ παρανόμως εἰσήνεγκε τὸν νόμον" ἴ λέγει γὰρ νόμον τὸν κελεύοντα ἀναιρεῖν 
— — 

ΒΑΛΛΩΣ. 

, ——— λόγος ἐπνγραφὴν ἔχει τοιαύτην, ἐπειδήπερ παρελθόντος 
τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ὑπεύθυνος ἦν κρίσει καὶ τιμωρίᾳ "γράφων τις νόμον, ἐφαίνετο τς 
Μεκτίνης ἀκίνδυνος" ὅθεν πρὸς αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ αὐτοῦ ὁ λόγος. ἡ 
θέσις οὕτως ἔχει. σύνηθες ἦν τῇ πόλει τῶν ̓ Αθηναίων τιμᾷν τοὺς 

ΝΣ δὲ εἴλη- 10 

— — 
δος —— omisi * ὩΣ argumentum mei 

omnes 0Π|. 
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φότων καὶ ἀστῶν καὶ ξένων, ἐπέλειψαν οἱ ἱ λειτουῤγήσοντες, καὶ διὰ τοῦτο 

σχεδὸν τῶν λειτουργιῶν περιισταμένων εἰς τοὺς ἀπόρους, Λεπτίνης τῶν πολι- 

τευομένων ἀνὴρ οὐκ ἀδόκιμος ἔγραψε νόμον αὐτοῖς ῥήμασιν οὕτως ἔχοντα, 25 
“ὅπως ἄν οἱ πλουσιώτατοι λειτουργῶσι, μηδένα ἀτελῆ εἶναι πλὴν τῶν ἀφ᾽ 
“ «Ἁρμοδίου καὶ ᾿Αριστογείτονος καὶ τῶν ἐννέα ἀρχόντων, μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξ- 

“ εἶναι τῷ δήμῳ αἰτηθέντι διδόναι" εἰ δέ τις ἁλῷ αἰτῶν, ἄτιμον αὐτὸν εἶναι 453 

““ καὶ γένος καὶ οἰκίαν, καὶ ὑποκεῖσθαι γραφαῖς καὶ ἐνδείξεσιν" εἰ δὲ καὶ ἐν 

“ χρύτοις ἁλῷ, ἔνοχον εἶναι τοῖς αὐτοῖς οἵσπερ οἱ δικάζοντες, ὅταν ὀφείλοντες 5 
“ τῷ δημοσίῳ δικάζωσι." τοῦ νόμου οὖν οὕτως ἔχοντος ἐγράψατο μὲν τὸ πρό- 

τερον Βάθιππος Λεπτίνην, ὃς ἀπέθανε πρὶν εἰσελθεῖν τὴν γραφήν. κᾷτα διε- 

τρίβη χρόνος, καὶ γέγονε Λεπτίνης ἀνεύθυνος" νόμος γὰρ ἦν τὸν γράψαντα 

νόμον ἢ ψήφισμα μετὰ ἐνιαυτὸν μὴ εἶναι ὑπεύθυνον. ὅμως ἐπειδὴ καὶ οὕτω το 

κατὰ k τῶν νόμων ἐξῆν ποιεῖσθαι τὰς κατηγορίας, κἂν οἱ γράψαντες ἔξω νὼ» 

δύνων "ὦσι, μετὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἐπέστη κατήγορος ᾿Αφεψίων υἱὸς Βαθίππου, ᾧ 

συνηγόρει Φορμίων ὁ ῥήτωρ, καὶ Κτήσιππος ὁ υἱὴς Χαβρίου, ᾧ συνηγόρει Δη- 15 

μοσθένης. τούτων οὖν κατηγόρων ἐπιστάντων κατὰ τοῦ νόμου πεποίηνται τὴν 

γραφήν. ἡ δὲ στάσις πραγματικὴ ἔγγραφος. κεφάλαια δὲ τοῦ λόγου τὸ νό- 
μιμοΐ, τὸ συμφέρον, τὸ δίκαιον. 

᾿Αναγκαῖον δὲ εἰπεῖν τὰς δικαιολογίας ἑκατέρων. καὶ ὁ μὲν Λεπτίνης ἰσχυ- 20 

ρίζεται τῷ συμφέροντι διὰ τὸ περιποιεῖν λειτουργούς, καὶ ὅτι ἀσύμφορον ἡμῖν 

γίνεται, ἐὰν οἱ πένητες μόνοι λειτουργῶσιν᾽ ἀπορήσουσι γὰρ τῷ χρόνῳ, καὶ 

οὐχ ἕξετε τοὺς λειτουργοῦντας" ἀλλὰ καὶ τῷ δικαίῳ, ὅτι δεινόν ἐστι τοὺς μὲν 25 

ἀδεῶς πλουτεῖν, τοὺς δὲ λειτουργοῦντας ἀεὶ πένεσθαι. ὁ δὲ κατήγορος ἰσχυρί- 

ζεται τῷ νομίμῳ καὶ τῷ δικαίῳ καὶ τῷ συμφέροντι. καὶ ἔστι τὸ νόμιμον 454 

διπλοῦν, περί τε τὸ πρόσωπον καὶ τὸ πρᾶγμα. καὶ περὶ μὲν τὸ πρόσωπον, ἀφ᾽ 

ὧν αὐτὸν ἐχρὴν ποιῆσαι, οὐκ ἐποίησε᾽ παρέβη γὰρ τὸν θεσμόν. θεσμὸς δέ ἐστι 

νόμος παρακελευόμενος πῶς δεῖ νομοθετεῖν. ἔδει γὰρ αὐτὸν γράψαντα τιθέναι 5 

ἔμπροσθεν τῶν ἐπωνύμων καὶ ἐν νομοθέταις κυρῶσαι. τοῦτο οὐκ ἐποίησε. περὶ 

δὲ τὸ πρᾶγμα, ὅτι παρέβη ὁ νόμος οὗτος παλαιὸν νόμον τὸν λέγοντα τὰς τοῦ 

δήμου δωρεὰς εἶναι βεβαίας" ὑπεναντίος οὖν τῶν κω οὗτός ἐστιν, ὅτι κελευ- 1ὸ 

ὄντων ἐκείνων, ὅσας ὁ δῆμος δέδωκε δωρεάς, κυρίας εἶναι, οὗτος ἀφαιρεῖσθαι 

τὰς δεδομένας βιάζεται. τᾷ δὲ δικαίῳ ἰσχυρίζεται, ὅτι οὐ δεῖ τοὺς εὐεργετας. 

ἀποστερεῖν δωρεῶν. τῷ δὲ συμφέροντι τριχῶς ἰσχυρίζεται, πρῶτον μέν, ὅτι 15 

ἀσύμφορον ὑμῖν γενήσεται, ' ἐὰν τοὺς εὐεργέτας ἀφαιρῆσθε τὴν δωρεάν" 

οὐκέτι γὰρ ὁ Λεύκων πέμψει τὸν σῖτον ὑμῖν ἐκ τοῦ Βοσπόρου. δεύτερον δέ, ὅτι 
ἀσύμφορον ὑμῖν ἔσται" οὐκέτι γὰρ εὐεργετήσει τις τὴν πόλιν, στερουμένους 20 

τῆς δωρεᾶς ὁρῶν τοὺς ἄλλους. τρίτον δέ, ὅτι ἀδοξήσετε. δόξετε γὰρ ἀγνώμο- 

γες εἶναι. 

ἱ λειτουργήσοντες Η. Wolfius: γυὶρ. τὸν νόμον. 
vulg. λειτουργήσαντες. ἱ ἐὰν τοὺς----ἀφαιρῆσθε Η. Wol-⸗ 

Κ τῶν νόμων Ἐς A. Wollius: fius: vulg. ἑαυτοὺς---ἀφαιρεῖσθαι. 
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᾿ Ἔστι δὲ ὁ λόγος οἶτος δευτερολογία" δ Αφεψίων γὰρ ὡς πρεσβύτερος ἔλαβε 
᾿ τὴν πρωτολογίαν. οὐκοῦν ὁ Λεπτίνης προηγουμένως τῷ συμφέρωτι χρῆται, 15 

ἐν σπάνει καθεστάναι τὴν πόλιν τῶν λειτουργούντων, δευτέρῳ δὲ τῷ 

δικαίψ, ὅπερ ἀπὸ τῆς ἰσότητος θεωρεῖται" τῶν γάρ, φησί, δεινόν ἐστι τοὰς 455 

εὐπορεῖν, προβάλλεται δὲ ὁ ῥήτωρ τῷ μὲν δοκεῖν τὴν κατηγορίαν τοῦ νόμου, 
; δὲ καὶ κατασκευάζει, καὶ τὴν σύστασιν τοῦ οἰκείου νόμου. ἐν 5 

τῷ νομίμῳ κεφαλαίῳ καθίστησιν ἀνταναγινώσκων καὶ ἀντιτιθεὶς καὶ ἀντ- 
«ξενώζων ἀμφοτέρους τοὺς νόμους, καὶ τὸ διάφορον ἦσον δεωούς. ἵνα δὲ μὴ 
Προ — 

ἰαρεσκεύασε. καὶ ἡ πρώτη γε ἀντίθεσις τοῦ λόγου τῷ μὲν δοκεῖν ἔστι παρὰ 

«πτίου, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ πρὸς σύστασιν τοῦ οἰκείου συμφέρωντος ἐξεύρηται, ἵνα 
φαίνηται ὃ ἀντίδικος τὸν Δημοσθένους εἰσάγων νόμον. τί γὰρ ὁ Δημοσθένους 1.5 

ο βούλεται νόμος; τὰς δωρεάς, ὅσας ὁ δῆμος ἔδωκε, κυρίας εἶναι, τοὺς δὲ ἔχον- 

* 4 

τας κρίνεσθαι, ἵν᾽, εἰ μὲν ἄξιοι, ἔχωσιν, εἰ δὲ ἀναξίως ἔχειν δοκοῖεν, ἐλεγχθέν- 

τες ἀφαιρεθῶσι». οὐκοῦν αὐτὸς ὁ Λεπτίνης τὸν Δημοσθένους νόμον κεκύρωκεν. 39 

᾿ ἔτι γὰρ αἰτιᾶται κατ᾽ ἀρχὰς εὐθὺς ὅτι πολλοὶ τῶν εἰληφότων εἰσὶν ἀναξίοι" 
οὐκοῦν ἔχει τὸν Δημοσθένους νόμον τοὺς ἀναξίους ἐκκρίνοντα. καὶ διὰ τοῦτο 

κατέσπαρται' ὁ γὰρ πολὺς περὶ αὐτοῦ λόγος ἐθίζει τοὺς δικαστὰς πρὸς 28 
τ ν τοῦ νόμου μετὰ μικρὸν ἀνάγνωσιν. ἰδὼν δὲ ὅτι Λεπτίνης ἐκεῖνον ἔχει τὸν 

τον λόγον, ὡς ἂν οἱ πλουσιώτατοι λειτουργῶσι, μηδένα ἀτελῆ εἶναι, 
ἀλλλ' τὸρ' λοσυτύλδιααν αὐτῷ «ὦ 456 

τὴν μέλλουσαν εἰσφέρειν τὸν παρ᾽ αὐτοῦ νόμον. ὅταν γὰρ λέγῃ “ καὶ τούτῳ 

“ πλείστῳ χρήσεται τῷ λόγῳ," συφίζεται τοὺς ἀκούιντας᾽ οὐ γὰρ τῷ περὶ ϑ 
πο τὺ δε χν», ἀλλὰ ——— 
τῶν λειτουργούντων, καὶ τῷ συμφέρειν μετατιθέναι τὰς λειτουργίας ἀπὸ τῶν 

ἀπέρων εἰς τοὺς εὐπόρους. 
Ἔστι δὲ τὸ μὲν εἶδος τοῦ λόγου δικανικόν, εἴ γε κρίσις ἐστὶν ἐπὶ τὸν νόμων, 19 

ὁ γε ἕλη «σά ἐστι διελῇ, καὶ ταύτης ἡ μέν ἐστι δικανική, ἡ δὲ συμβιυ- 

λευτική, εὕροις δ᾽ ἂν οὐδὲ πανηγυρικῆς ἰδέας ἀμοιροῦντα τὸν λόγον, ἐν εἷς πει- 

ρᾶται σεμνύνειν ἕκαστον τῶν εὐεργετῶν᾽ καὶ γὰρ ἐνταῦθα εὑρήσεις ἄξια τῶν 15 
ἀνδρῶν ἐγκώμια, καὶ λόγους εὐφήμως ἁρμόττοντας ταῖς ἐκείνων πράξεσιν, οἷον 
ὡς ὅταν ἐμπομπείῃ τοῖς Κόνωνος καὶ Χαβρίου κατορθώμασι καὶ τοῖς 'πικέρ- 

δους καὶ τῶν ἐκ Θάσου καὶ Κορίνθου καὶ Λεύκωνος. ἰτέον δὲ ἐπὶ τὴν μεταχεί- 39 

ρισιν τοῦ λόγου. 

ἌΝΔΡΕΣ δικασταί, μάλιστα μὲν εἵνεκα τοῦ νομίζειν 457 
ἢ συμφέρειν τῇ πόλει λελύσθαι τὸν νόμον, εἶτα καὶ τοῦ 

τ συμφέρειν τῇ πόλε!} τῇ πόλει συμφέρειν K. 
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" ΩΣ ε ͵7 7 — * 

παιδὸς " είγεκα τοῦ Χαβρίου ὡμολόγησω τούτοις, ὡς ἂν 
τ — ᾿ " " 7 

οἷός τε ὦ, “ συνερέϊν. ἔστι δ᾽ οὐκ ἄδηλον ὦ ἄνδρες ̓ Αβθηναῖοὶ 5 
— — * * ε , ⸗ 7 ΄ 

τοῦθ᾽, ὅτι Λεπτίνης, κἂν τις ἄλλος ὑπὲρ τοῦ νόμου λέγῃ, 
᾿ Ἁ ὁ Δ εν — δὲ χὰ 7 WV *8 δίκαιον μὲν οὐδὲν ἐρέϊ περὶ αὐτοῦ, φήσει δ᾽ ἀναξίους τινὰς 

" ᾿ * 24 7 Ν, 

ἀνθρώπους "εὑρομένους ἀτέλειαν ἐκδεδυκέναι τὰς λειτουρ- 
* Ν 7 λ 7 ’ὔ “" λό 3 Ἀ δ' αὙγίας, καὶ τούτῳ πλείστῳ χρήσεται τῷ λόγῳ. ξγὼ δ᾽, το 

Φ » - 7 " ⸗ ἣν 

ὅτι μὲν τινῶν κατηγοροῦντω πάντας ἀφαιρέϊσθαι τὴν δω- 
3 »"Ν 4 44 — 7 9, ὼ ἵν Ν Γ 

ρεὰν τῶν “ ἀδίκων ἐστίν, ἐάσω" καὶ γὰρ εἴρηται τρόπον 
ε εν» ͵΄ Α ὝΥ * 

τινὰ καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν ἴσως γιγνώσκεται" ἀλλ᾽ " ἐκεῖνο ἂν 
᾽ «ἃ ’ Ε] “ * * ΠΝ 7 * 

ἐροίμην ἡδέως αὐτόν, τίνος " εἵνεκ᾽, εἰ τὰ μάλιστα μή τι- 
" 9 * 7— 7 νι »"Ὕ 9. ὅν ἃ, ΦΡΕΡ — 

νες ἀλλὰ πάντες ἤσαν ἀνάξιοι, τῶν αὐτῶν ᾿ ἠξίωσεν ὑμᾶς τι 
Ν 7 ᾽ X —* — 7 Ἀ δὲν ᾿ 

τε καὶ τούτους. ἐν μὲν γὰρ τῶ γρώψαι μηδὲν εἶναι 
» * Ν 5 Ν φ: ἢ . Ν * 

ἀτελῆ τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο τὴν ἀτέλειαν, ἐν δὲ τῷ 
7 δὲ * Ν Ὁ “Ὁ 4 * —— Ν 

προσγρώψαι μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξέναι δοῦναι ὑμᾶς τὸ 
-»" ς- »ν ὃ» * X * Φ' ΜᾺ * 

δοῦναι ὑμῶν ἐξέϊνναι. οὐ γὰρ ἐκέϊνό γ᾽ ἔνεστιν εἰπεῖν, 
ε Ν ᾿ἀδιι ε Ἂς 5 γα Μὰ, Ν 

ὡς τὸν αὐτὸν τρόπον, " ὄνπερ τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο τὴν 30 
* «“ Ν —24 

δωρεὰν ἀναξίους " νομίζων, οὕτω καὶ τὸν δημον ἀνάξιον 
ε — 7 -“ »“ Ἂς ς »“ δι Ψ᾿ 

"ἡγεῖτο κύριον εἶναι τοῦ δοῦναι “τὰ ἑαυτοῦ, ἐῶν τῷ βού- 
Ξ »»ν ἝΝ ς , 2) Ν —— 

4 ληται. ἀλλὰ νὴ ΔΙ᾿ " ἐκέϊνό γ᾽ ἂν ἰσως εἴποι πρὸς ταὺ- 
e * ε — * Ἢ —2 

τῶ, ὅτι διὰ τὸ ῥοιδίως ἐξαπατᾶσθαι τὸν δῆμον, διὼ τοῦθ᾽ 458 
“ b0 — Κῶ ͵ ͵ 2 

οὕτως " ἔθηκε τὸν νόμον. τί οὖν κωλύει πάντω “ ἀφηρησθαι 
λα Ν 7 δ τὰν Ν 8 Ν 7 δι. 

καὶ ὁλως τὴν πολιτείων ὑμᾶς κατῶὼ τουτὸν τὸν λόγον ; οὐ 
Ἂς 2 "-»-ὦ7΄ ᾽ εὖἙ — 

γὰρ ἔστιν ἐφ᾽ “ὅτου τοῦτο οὐ πεπόνθατε τῶν πάντων, 5 
2 ** Ν ͵7 ᾽ ΄ 

ἀλλὰ καὶ ψηφίσματα πολλὼ πολλώκις ἐξαπατηθέντες 

ἢ εἵνεκα] ἕνεκα k. s.v. et γρ P. * 
9 συνερεῖν] συναίρειν ὃ. Υ ἡγεῖτο] ἡγεῖτο τὸ Ὑ. Ο. τ΄. 5. 
Ρ εὑρομένους} εὑραμένους Κ. τ. 2 τὰ ἑαυτοῦ om. S. οἵ pr. Κ' 
4 ἀδίκων) ἀδικούντων F. t. v. a ἐκεῖνο] ἐκεῖνό γ᾽ Κ. ' 

Τ᾿ ἐκεῖνο] ἐκεῖνα O. ἐκεῖνα 5.Υ.58. Ὁ ἔθηκε 8.1. ἔθηκε F. vulg. ἔθη- 
" εἵνεκ᾽ ἕνεκ᾽ Κ, κα. 
ἱ ἠξίωσεν post τούτους ponit x. ς ἀφῃρῆσθαι οτῇ. 8. 
5 ὅνπερ om. x. ὦ ὅτου S. ceteri ὅτῳ. 
x γρμίζων ἐνόμιζεν 8. V. Ο. Κι τ, 



; 

ἣ 
" 

β ̓ 
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᾿κοχειροτονήκατε,. καὶ συμμάχους ἤδη τινὰς ἥττους ἀντὶ 
κρειττόνων ἐπείσθητε ἑλέσθαι, καὶ ὅλως “ἐν οἶμαι πολ- 
λοόῖς οἷς εἷς πράττετε καὶ τοιοῦτό τι συμβαίνειν ἀνάγκη. 
4ὧρ᾽ οὖν θησόμεθα νόμον διὰ ταῦτα μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι το 
τῇ βουλὴ μηδὲ τῷ δήμω μήτε προβουλεύειν μήτε χειροτο- 

γεν μηδέν; ἐγὼ μὲν οὐκ οἶμαι" οὐ γάρ ἐσμεν ἀφαιρεθη- 
ναι δίκαιοι περὶ ὧν ἂν ἐξαπατηβῶμεν, ἀλλὰ διδαχθῆναι 

* τοῦτο μὴ πεισόμεθα, * θέσθαι νόμον οὐχ ὃς τ8 
" ἀφαιρήσεται 'τὸ κυρίους ἡμᾶς 

ἐξαπατῶντα τιμωρησόμεθα. 

" * » φ "Ὗ 

κ εἶγαι, αλλα δι ου τὸν 

5. Ἐἰ τοίνυν τις ἐάσας ταῦτα αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ ἐξετάσειε, 
ποτε λυσιτελέστερόν ἐστὶ κυρίους μὲν ὑμᾶς εἶναι 

τῆς δωρεᾶς, ἐξαπατηθέντας δέ ποτε καὶ φαύλῳ τινὶ δοῦ- 20 

ναὶ, ἢ διὰ " τὸ παντελῶς ἀκύρους γενέσθαι μηδ' ἂν ἄξιόν 

σιτελοῦν. διὰ τί, " 

τιν εἰδῆτε ἐξεῖναι τιμῆσαι, εὕροιτ' ἂν μάλλον ἐκεῖνο λυ- 

ὅτι ἐκ μὲν τοῦ “πλείονας ἢ ἔπροσῆκε 

τιμᾶν πολλοὺς εὖ ποιεῖν προκαλεέῖσθ᾽ ὑμᾶς, ἐκ δὲ τοῦ τς 
μηδενὶ " μηδὲν, μηδ᾽ ἂν 'ἄξιος ἡ, διδόναι πάντας "ἀπείρ- 

ὄξετε τοῦ φιλοτιμεῖσθαι. πρὸς δὲ τούτῳ " καὶ δὲ ἐκεῖνο, ὅτι 
οἱ μὲν ἀνάξιόν τινα τιμήσαντες εὐηθείας τινὰ δόξαν " ἔχοιεν 
ἄν, οἱ δὲ τοὺς ἀγαθόν τι ποιοῦντας "ἑαυτοὺς μὴ τοῖς ὁμοί- 
οἷς ἀμειβόμενοι κακίας. ὅσῳ δὴ κρεῖττον εὐήθη δοκεῖν ἢ 450 

πονηρὸν εἶναι, ᾿ τοσούτῳ λῦσαι τὸν νόμον κάλλιον ἢ θέσθαι. 

“ἐν εἶμαι πολλοῖς εἷς πράττετε) 
—— 

33 ἐδῶ τῆς δωριᾶς F. V. 
Ο. τ. 5.1ον, 

' ποτε τι 5, 
- τ} τοῦ 5.0.0. ». 
5 ὅσ, om. pr. k. 

γος, τύ, 

9. πλείονας} πλείονος ἷκ. τ. 

» προσῆκε] προσήκε; Ἐ, σεροσήκει 
8, Ὑ.0. κ, σ᾿, 6. 

4 μηδὲν ον, F.S.V.O.r.a.t.v. 
τ ἄξιος ἄξων τον, 

τε] ὑπείρξετε 8. 
᾿ καὶ οἵ. pr. 5, 
" ἔχοιεν ἄν} ἂν ἔχοιεν ΤΥ. 
⁊ ἑαντοὺςἾ αὐτοὺς F. V.O. ν. οἱ 
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᾿ 7 "ἣν » .»ν ὝΝ » 

γ Οὐ τοίνυν ἔμοιγε οὐδ᾽ ἐκεῖνο εὔλογον ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι 
᾿ ᾽ ν᾽ * »“ 

σκοπουμένω φαίνεται, κατωμεμφόμενόν ἤτινας ἐπὶ ταῖς 5 
ε * ΠΝ * — 

ὑπαρχούσαις δωρεαῖς τοὺς χρησίμους ὄντας τῶν τιμῶν 
» -“ » Ν ε * 7 — — 

ἀποστερεῖν. εἰ γὰρ ὑπαρχουσῶν τούτων φαῦλοι καὶ ἀνά-" 

ξιοί τινες κατὼ τὸν "τούτου λόγον εἰσί, τί χρὴ προσδοκῶν 

ἔσεσθαι τότε, ὅταν παντελῶς "πλέον “ μέλλη μηδὲν εἶναι 
- » 7 

τοῖς χρηστοῖς οὐσὶν ; το 

8 Ἔτι τοίνυν ὑμῶς κἀκεῖνο ἐνθυμέϊσθαι δέϊ, ὅτι ἐκ τῶν 
——— ⸗ 7 Ν 7 7 Ν ᾽ 2 

νῦν ὑπαρχόντων νόμων καὶ πάλαι κυρίων, οὺς οὐδ᾽ αὐτὸς 
με ᾽ ͵ * Ν ᾽ » ᾽ ι 

οὗτος ἀντείποι ἂν μὴ οὐχὶ καλῶς ἔχειν, ἐνιωυτὸν διωλέ- 
XR — »"ἪΆ “ ΠῚ Ν “, ΓΑ ᾽ ᾽ * J 

πωνεεκώστος λειτουργεῖ, ὥστε “τὸν ἡμισὺν ἐστ. ἀτελής 

τοῦ χρόνου. εἶθ᾽ [ἧς ἔ πᾶσι μέτεστι τὸ ἥμισυ καὶ τόϊς 15 
—— “ 3 ἂν ον * 7 

μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀγαθὸν πεποιηκόσιν ὑμᾶς, ταύτης τοὺς εὖ 
Ν. δι. Ἰρ ΗΝ “,,͵ν » ΄ 

ποιήσαντας, "ὃ προστεθείκωμεν 'αυτοις, του ἀφελώω- 
ον ⸗ * —* Ν " ς« » * 

μεθα; μηδωμῶς ουτε γῶρ ἄλλως κώλον οὔτε ὑμῖν πρε- 
— 5 » * * Ν 

πον. πὼς γὰρ οὐκ αἰσχρόν, ω "ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ 
λ X 3 ** 5» ἮΝ — 

μὲν τὴν ἀγορὰν ' ἀψευδεῖν νόμον γεγράφθαι, "ἐφ οἷς οὐ- 30 
΄ ᾽ 7] ⸗ * — 

δὲν ἐστι δημοσίῳ βλάβος εἴ τις "ψεύσεται, ἐν δὲ τῷ 
-“ εν μη “ * 7 * Ψ * δ δ 

κοίγῶ μή χρῆσθαι τῷ νόμῳ τούτῳ τήν πόλιν τὴν αὑτὴν 
» ͵7] -“ ᾽ ΄ * ΠΝ X 7 

ἐπιτάξασαν τοῖς ἰδιώταις, ἀλλὼ τοὺς ἀγαθόν τι πεποιη- 
7 ᾿ * Ν Δ,» 9 Ἂς * ᾿ ΄ 

κότας ἐξαπατήσαι, καὶ ταῦτ᾽ οὐ μικρὰν ζημίαν ὀφλήσειν 
», » Ν ᾽ Ν 7 αι. 7 7 

10 μελλουσῶν ; οὐ γὰρ εἰ μὴ χρήμωτ ἀπόλλυτε μόνον σκε- 15 

πτέον, ἀλλ᾽ εἰ καὶ δόξαν χρηστήν, περὶ ἧς μᾶλλον σπου- 
7 ΩΝ d Ν ⸗ » » Ν Ν 

δάζετε ἢ. περὶ χρημάτων, καὶ οὐ μόνον ὑμεῖς ἀλλὰ καὶ 

οἱ πρᾷγονοι. τεκμήριον δέ χρήματα μὲν γὰρ πλέϊστά 

2 τινας] τοὺς 5... Ο. τ΄ 5. ξ πᾶσι ἅπασι Κ. 
ἃ τούτου] τούτων S.V.O. k.res.t. " Ὁ---τοῦθ᾽ ἃ----ταῦθ᾽ 8, 
Ὁ πλέον] μηδὲ πλέον S. ἱ αὐτοῖς) αὐτοὶ Κι τ. 
ς μέλλη o. Ο. x ἄνδρες οἴη. Κ΄. 
ὦ post οὐδ᾽ ροηϊξ r. ᾿ ἀψευδεῖν} ἀψευδειν F. ἀψευδῆ 
ς τὸν ἥμισύν] τὸν ἥμισύ Ο. τὸ ἥ- Κ. τ΄. οἵ γρ. 8. 

μισυ k.r. τ ἐφ᾽) ἐν Κ. 

[ἧς] οἷς {, 5 ψεύσεται) ψεύδεται S. 
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πότε κτησάμενοι πάνθ᾽ ὑπὲρ φιλοτιμίας " ἀνήλωσαν, ὑπὲρ 460 
» δὲ δόξης οὐδένα πώποτε κίνδυνον ἐξέστησαν, ἀλλὰ καὶ 
τὰς ἰδίας οὐσίας προσαναλίσκοντες διετέλουν. νῦν τοίνυν 

ἅπτει, καὶ οὔτε τῶν προγόνων οὔθ᾽ ὑμῶν ἀξίαν. τρία γὰρ 5 
τὰ" μέγιστα ὀνείδη κτᾶται, —— ἀπίστους ὀχαρί: 
στόυς εἶναι δοκεῖν. Ὁ 

11 “Ὅτι τοίνυν οὐδ᾽ ἐστὶν ὅλως ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τοῦ 

ἤθους τοῦ ὑμετέρου κύριον ποιῆσαι τοιοῦτον νόμον, καὶ 
τῶτο περάσομαι δέξαι διὰ βραχέων, ἐν τι τῶν πρότερον το 
πεπραγμένων. τῇ “πόλει διεξελθών. λέγονται χρήμαθ᾽ οἱ 

τριάκοντα δανείσασθαι παρὰ Λακεδαιμονίων ἐπὶ τοὺς "ἐν 
12 Πειρατεῖ: ἐπειδὴ δ᾽ ἡ πόλις εἰς ἕν ̓ ἦλθε καὶ τὰ πράγ- 

ματ᾽ ἐχέϊνα “κατέστη, πρέσβεις πέμψαντες οἱ Λακεδαι- τϑ 

μόνίδι τὼ χρήματα "ταῦτ᾽ ἀπήτουν. λόγων δὲ γιγνο- 
μένων, καὶ τῶν μὲν τοὺς δανέξισαμένους ἀποδοῦναι χελευ- 
ὄντων, τοὺς ἐξ "ἄστεος, τῶν δὲ τοῦτο πρῶτον ὑπάρξαι τῆς 

ὁμδονοίας σημεῖον ἀξιούντων, κοινῇ διαλῦσαι τὰ χρήμάτα, 
φασὶ τὰν δῆμον. ἑλέσθαι συνεισενεγκεῖν αὐτὸν καὶ μετα- 39 
σχεῖν τῆς δαπάνης, "ὥστε μὴ λῦσαι τῶν "ὡμολογημένων 

——— οὖν "οὐ δεινόν, ὦ, ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ τότε 

μὲν τὸς ἠδικηκόσιν ὑμᾶς ὑπὲρ τοῦ " μὴ " ψεύσασθαι 
τὰ “χρήματα εἰσφέρειν ἠθελήσατε, νῦν δ᾽ ἐξὸν “ ὑμῖν ἐς 
ἄνευ δαπάνης τὰ δίκαια ποιῆσαι τοῖς εὐεργέταις, λύ- 

λωσαν t. : μένων Κι τ 
Ρ δὲ οτν. k. ᾿ οὐ οἵη, Ο. 
Ὧ ὑμετέρου) ἡμετέρου 5. " μὴ οπι, prat 
τ ὁ} ἐμ 5, " ψεύσασθαι} ψεύδεσθαι, Κ. 
" ἐπειδὴ} ἐπεὶ ἰκ. “ χρήματα) χρήματα ταῦτα F. 

. ἐν τωι φῆι 0. εἰν, 
" χαῖτ'᾽ om “4 ἐμῖν} ἡμῖν τ΄. 
* ἄστεος ἄστεως 85. 3 

ἱ 2 
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* 7 * δι, ᾿ 

σάσι τὸν νόμον, “ψεύδεσθαι μᾶλλον αἱρήσεσθε ς ' ἐγὼ μὲν 
οὐκ ἀξιῶ. 

& J “ ᾿ Ψ Ψ »“ 

14 Τὸ μὲν τοίνυν τῆς πόλεως ἦθος, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ 
δῷ ᾺΡ * ιν — — ν “ 

ἐπ᾿ ἄλλων πολλῶν καὶ ἐφ᾽ ὧν εἶπον ἴδοι τις ἂν τοιοῦτον, 461 
᾽ δὲ Ν 7 δι Ν ΄ Ν ᾽ 7 

ἀψνευ ἐς καὶ χρήστον, οὐ τὸ λυσιτελέστῶτον πρὸς ἀργύ- 
“ ; * Ν »-»" Ν Ν ᾿ν 

ρίον σκοποῦν, ἀλλὰ τί καὶ καλὸν πρᾶξαι" τὸ δὲ τοῦ 
* Ν Ν ᾽ ν 4ἢ Ν 

ἔβέγτος τὸν νόμον, τὰ μὲν ἄλλα ἔγωγε οὐκ οἶδα οὐδὲ 
΄ » γ᾽» ΔᾺ ν» ΔᾺ 7 ᾽ λ “Ἢ 

λέγω " φλαῦρον οὐδὲν οὐδὲ σύνοιδα, ἐκ δὲ τοῦ ἱνόμου σκο- 5 
“ ε ἂς 7 2 ͵͵ 8.5 «ἢ, 

Ιοπῶὼν εὑρίσκω πολὺ τούτου κεχωρισμένον. φημὶ τοίνυν ἐγὼ 
7 J »-“»Ἥ ε«»ἉΝ ᾽ — -“ 

κάλλιον εἰνῶι τοῦτον ὑμῖν ἀκολουθῆσαι περὶ του λυσαι 
Ν ͵ — ΄ ᾿ 

τὸν γόμον, ἢ ὑμᾶς τούτω περὶ τοῦ "θέσθαι, καὶ λυσι- 
* F ε«»»Ἅν 7 Ν ΄ 

τελέστερον εἰναι καὶ ὑμῖν καὶ τούτῳ τὴν πόλιν πεπεικένωι 
᾽ὔ ε »»ν ΄ σθ 14 -“ 3 ΓΛ" — 

Λεπτίνην ὅμοιον αὐτῇ γενέσθαι ᾿δοκέϊν, ἢ αὐτὴν ὑπὸ τού- το 
»“" ε 7 9 Ἂς ᾿ x 

του πεπέσθαι ὁμοίαν εἶναι τούτῳ οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ 
» Ἷ « ᾽ -" . ἊΡ — ΄-" 

χρηστός ἐσθ᾽, ὡς ἐμοῦ γ᾽ ἕνεκα ἔστω, βελτίων ἐστὶ Ἢ τῆς 
7 3 

πόλεως τὸ ἥθος. ᾿ 
Κ᾿ Ψ ⸗ 357 — 16 Νομίζω τοίνυν ὑμᾶς ὦ ἄνδρες " δικασταὶ ἄμεινον ἂν 

-“ ͵7 » 5 * “ 

περὶ του “παρόντος βουλεύσασθαι, εἰ κακεινο μάθοιτε, 0Τι 15 
“ 7 ᾿, ΤῸ Ἶ ε Ἂς Ρ »" 4 ὃ Ψ " 

ὦ μόνῳ μείζους εἰσὶν αἱ παρὼ ὕτων θήμων δωρεαὶ τῶν 
8 —2 37 »" ν᾽ Ν * 4 * 

TOA τῶν ὥλλων πολιτείων διδομένων, καὶ τοῦτο “ ὥνω!- 
“ » -“ “ Ν 4 “ “ 

ρέται νῦν τῷ νόμῳ. τῇ μὲν γὼρ χρείω τῇ τῶν εὑρισκο- 
΄ Ν δ Ν ε 7 Ν ε 2 2 ΄ 

μένων τῶς ϑωρεὼς οἱ τύρωννοι καὶ οἱ τας ὀλιγαρχίας 
τ δέ Ὧν ὦ 7 Δ, νδου δι ἔχοντες "μάλιστω δύνανται τιμῶν πλούσιον γάρ, ὃν ἂν :ο 

7 σα δ... ΄͵ὕ Ξ »"» δὲ “ 8. Ν — 

τη βούλωνται, παρωχρημ ἐποίησαν τῇ δὲ τιμῇ " καὶ τῇ 

— 

ς ψεύδεσθαι ψεύσασθαι .r. λεὼς ἤθους k. 
Γ ἐγὼ μὲν] ἐγὼ μὲν τοίνυν 8. 5 δικασταί oMm. k. 
Β θέντος} δοθέντος τ. o παρόντος] παντὸς t. παρόντος νό- 
Ὁ φλαῦρον) φαῦλον 8. μου r. νόμου Κ. 
ἡ νόμου] νόμου τούτου K. r. v. et Ρ τῶν — τοῦ δήμου Κ. 
F. 4 ἀναιρεῖται) ἀφερεΐτεαι S. 
κ θέσθαι θέσθαι δοκεῖν F. k. τ κάλιστα om t. 
᾿ δοκεῖν ροβὲ γενέσθαι om. k. " καὶ τῇ βεβαιότητι oMm. V.O.s. 
τ γῆς πόλεως τὸ ἦθος] τοῦ τῆς πό- 8 
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βεβαιότητι τὰς παρὰ 'τῶν δήμων δωρεὰς εὑρήσετε οὕσας 
βελτίους. τό τε γὰρ μὴ μετ᾽ αἰσχύνης ὡς κολακεύοντα 
λαμβάνειν, ἀλλ᾽ ἐν ἰσηγομα: δοκοῦντα ἀξιόν τινος εἶναι 
τιμᾶσθαι τῶν. καλῶν ἐστί, τό τε ὑπὸ τῶν ὁμοίων ἑκόντων 15 

θαυμάζεσθαι τοῦ παρὰ τοῦ δεσπότου λαμβάνειν ὁτιοῦν 
κρεῖττον εἶναι δοκεῖ. παρὰ μὲν "γὰρ ἐκείνοις μείζων ἐστὶν 

᾿ ὃ τοῦ μέλλοντος φόβος τῆς παρούσης χάριτος, παρὰ δ᾽ 

ὑμῖν ἀδεῶς, ἃ ἂν "λάβη τις, ἔχειν Υ ὑπῆρχε τὸν ᾿ γοῦν 462 

Ιϑἄλλον χρόνον. ὁ τοίνυν τὴν πίστιν ἀφαιρῶν τῶν δωρεῶν 
νόμος οὗτος, ᾧ μόνω κρείττους 5 εἰσὶν αἱ παρ' *— δω- 

᾿ ᾿ς ρεαΐ, ὑτρῦτ᾽ τοῦτ᾽ ἀφαιρεῖται. καίτοι τῶν ἁπασῶν ᾿ἡσάντινος 

ἢ ὥρλιτοίες τὸ κομίζεσθαι τοὺς εὔνους τοῖς καθεστῶσι χά- ς 

τς μιν ἂν ἀφέλης, οὐ μικρὰν φυλακὴν “αὐτῶν ταύτην ἀφη- 
-- , 

το Τάχα τοίνυν ἴσως ἐκεῖνο λέγειν ἂν ἐπιχειρήσειε Λεπτί- 

νης, ἀπάγων ὑμᾶς ἀπὸ τούτων, ὡς αἱ λειτουργίαι νῦν 

μὲν εἰς πένητας ἀνθρώπους ἔρχονται, ἐκ δὲ τοῦ νόμου τού- το 
τοῦ λειτουργήσουσιν οἱ πλουσιώτατοι. ἔστι δὲ τοῦτο οὐ- 

τωσὶ μὲν ἀκοῦσαι: λόγον τιν ἔχον" εἰ δέ τις αὐτὸ ἀκρι- 
ΟΠ ᾳοβῶς ἐξετάσειε, ψεῦδος ἂν “ἂν φανείη. εἰσὶ γὰρ δήπου 

παρ᾿ " ἡμῖν αἵ τε τῶν ' μετοίκων λειτουργίαι καὶ αἱ πο- 
λιτικαί, ὧν ἑκατέρων ἐστὶ τοῖς " εὑρημένοις ἡ ἀτέλεια, ἣν τς 
οὗτος ἀφαιρεῖται. τῶν γὰρ εἰς τὸν πέλεμον καὶ τὴν σω- 
τηρίαν τῆς πόλεως ' εἰσφορῶν καὶ τριηραρχιῶν ὀρθῶς καὶ 

᾿ τῶν δήμων) τοῦ δήμου Κ. 4 ἀιρέλῃς} ἐξέλῃς S. V. Ο. Κι τ... 
μὲν οἵη. ν. ὁ αὐτῶν ταύτην] ταύτην αὐτῶν k. 

6 τ, λαμβάνη 5. Γ ἔσει Ὁ. vulg. ἔσῃ. 
Υ ὑπῆρχεν 8. vulg. ὑπῆρξεν. 5 ὃν οὐ. Ἐ᾿, 5, 
Ξ γοῦν ὁπ, k. δ ἡμ᾿» ὑμῖν τ. 
᾿ εἶναι 5. ᾿ μετοίκων μετοικίων correctus r. 
᾿ ταῦτ᾽ Κ, ᾿ : 

“ ἡσάντινος 5, V. O. r. «. ἦστινος —â nN εὑρομένοις F. εἶρο- 

ἂν Κ. vulg. ἡστινοσοῦν.  ἀἰνφορῆν) πασῶν εἰσφαρῶν τι. 

»} 8 
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δικαίως οὐδείς ἐστ᾽ ἀτελὴς ἐκ τῶν παλαιῶν νόμων; οὐδὲ 

οὺς οὗτος ἔγραψνε, "᾿ τοὺς ἀφ᾽ Ἁρμοδίου " καὶ. —— 
21 γείπονες. σκεψώμεθα δὴ τίνας ἡμῖν εἰσποιεῖ χορηγδὰργοὶρ 320 

ἐκείνας τὰς λειτουργίας, καὶ πόσους, ἐὰν μὴ “ τούτῳ 

προσέχωμεν, ἀφήσει. οἱ μὲν τοίνυν πλουσιώτατοι τριη-: 

ραρχοῦντες ἀεὶ τῶν χορηγιῶν ἀτελεὶς ὑπάρχουσιν, οἱ δ᾽ 

ἐλάττω τῶν ἱκανῶν κεκτημένοι, τὴν ἀναγκαίαν ἀτέλειαν 1:5 
ἔχοντες, ἔξω τοῦ τέλους εἰσὶ τούτου" οὐκοῦν. τούτων" μὲν 
οὐδετέρων οὐδεὶς διὰ τὸν νόμον ἡμῖν προσέσται χορηγός: ἡ 

22 ἀλλὰ νὴ Δία εἰς τὰς τῶν μετοίκων λειτουργίας εἰσποιεῖ 

πολλούς. ἀλλ᾽ ἐὰν δείξη —— ἐγὼ ληρεῖν ὁμολογῶ. 463 
θήσω τοίνυν ἐγὼ μὴ τοιοῦτον εἰναι “τούτου ἀλλιὼ δ καὶ τῶν 

μέτοίκων πλείονας ἢ τοσούτους, ἐὰν ὁ νόμος τεθῇ, τοὺς 

ι ἀεὶ λειτουργοῦντας ἔσεσθαι, καὶ τῶν πολιτῶν μηδένα ἐκ 
τρηραρχίας ὑπάρξειν ἀτελῆ. σκεψώμεθα δὴ "τί. τοῦτ᾽ ς 
ἔσται γῇ πόλει, ἐὰν ἅπαντες οὗτοι λειτουργῶσι" φανή- 

σεται * οὐδὲ πολλοῦ δέ, τῆς γενησομένης, " ἄξιον αἰ- 

23 σιχύνης. Ὑ ὁρῶτε δ᾽ οὑτωσί. εἰσὶ τῶν ξένων ἀτελεῖς, δέκα 

θήσω" καὶ μὼ τοὺς θεούς, ὅπερ εἶπον ἀρτίως, οὐκ- οἴομαι 

πέντε εἶναι. καὶ μὴν τῶν γε πολιτῶν οὐκ εἰσὶ πέντε ἣ το 

ἐξ: οὐκοῦν ἡ ἀμφοτέρων ἑκκαίδεκω. ποιήσιωμεεν αὐτοὺς 

εἴκοσιν, εἰ δὲ βούλεσθε, τριώκοντω. πόσοι δήποτ᾽. εἰσὶν σὶ 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν τὰς " ἐγκυκλίους λειτουργίας ἢ λειτουργοῦν- 

Ὁ τες, χορηγοὶ καὶ γυμνασίαρχοι καὶ ἑστεώτορες ; ἑξήκοντα is 

m τοὺς} τῶν Γ΄. " ἔσται ΟΥη. pr. 5, 
Ὲ " καὶ ᾿Αριστογεΐτονος om. pr. S. * ἄξιον αἰσχύνης ΄ αἰσχύνης ἄξιον 

᾿ k. 
Ὁ τούτῳ om. 8. Υ ὁρᾶτε] ὅρα V. Ο. 8. οἵ pr. 5. 
Ρ τῶν ante ἱκανῶν om. pr. O. : ἀμφοτέρων----ποιήσωμεν} ἀμφό- 
Ἵ πέντε] πέντε μόνον L. 5, — — τ, 
᾿ τοῦτο} τοῦτον Ὑ. Ο. τ. —— ἐγκύκλους Ὑ.0Ο. 
" καὶ om. k. Ὁ λειτουργοῦντες] λειτουργοῦντες ὑ- 
τ ἀεὶ ον. S.k. μὲν F. t.v. 



, p. 463, 464. ΠΡῸΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ. ξῖο 

πεἴσως ἢ μικρῷ πλείους σύμπαντες οὗτοι. ἵνα οὖν τριάκοντ᾽ 

ἄνθρωποι “ ἢ πλείους παρὰ πάντα τὸν χρόνον λειτουργή- 
σῶσιν ἡμῖν, τοὺς ἅπαντας ἀπίστως πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς 
διαθῶμεν; ἀλλ᾽ ἴσμεν ἐκεῖνο δήπου, ὅτι λειτουργήσουσι :ο 
μέ, “ ἄνπερ ἡ πόλις ἦ, πολλοί, καὶ. “οὐκ ἐπιλείψνουσιν, 

Ἶ εὖ δὲ ποιεῖν ἡμᾶς οὐδεὶς ἐθελήσει, τοὺς πρότερον ποιήσανγ- 

᾿ — τῶν — “δ εἶεν. εἰ δὲ ἂ τὼ μάλιστα 
ἢ. οἱ χορηγεῖν. εἷοί τε, πρὸς Δὼς ἢ πότερον κρεῖσ-- 

τὸν ἦν εἰς συντέλειαν ἀγαγεῖν τὰς χορηγίας ὥσπερ τὰς :5 

τριηραρχίας, ἢ τοὺς εὐεργέτας ἀφελέσθαι τὰ διβώτα; 
ἐγὼ μὲν ἐκεῖνο οἴομαι. γῦν μέν γε τὸν χρόνον, ὃν '᾿ἂν τού- 

— λειτουργῇ, δίδωσι τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῖς μό- 
»»" μετὰ ταῦτα δὲ οὐδὲν ἔλαττον ἕκαστος αὐτῶν " ἀνα- 
λώσει" τότε δ᾽ ἂν μικρᾶς συντελείας ἀπὸ τῶν ὑπαρχόν- 464 

τῶν ἑκάστῳ γιγνομένης οὐδὲν ἔπασχε δεινὸν οὐδείς, οὐδ᾽ 
πεκτημένος ἦν. 

26 .. Οὕτω τοίνυν τινές, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, σφόδρ ἔχουσιν 
᾿ς ἀλογίστως, ὥστ᾽ ἐπιχειροῦσι, λέγειν πρὸς μὲν ταῦτ' οὐδέν, 5 
— * δὲ ' τοιαδί, ὡς ἄρα δεινόν, εἰ ἐν κοινῶ μὲν ἢ μηδ᾽ 
ὁτιδον "ὑπάρχει τῇ πόλει, ἰδία δέ τινες " πλουτήσουσιν 

ἀννλιίωρ ἐπερυμμώοι. ἔστι δ ταῦθ᾽ ἡ ἀμ' ἀμφότερα 

ο΄ ρὔχὴ δίκαιον λέγειν. εἰ μὲν γάρ τις "ἔχει πολλὰ μηδὲν το 

J ὑμᾶς ἀδικῶν, οὐχὶ δέϊ τα τούτω βασκαίνειν" εἰ δ᾽ 

ΓΠς ὑφηρημένον φήσουσιν "ἡ ἱτινα ἄλλον οὐχ, ὃν προσήκει 
ς ἢ οἱ, pr. k. ἕ 

᾿ ν «ὦ. 5. “ "“ F. 

— — — 
J . 5. πλουτήσουσ.»] πλουτίσουσιν τ. 
ε 5. οὐτατί ἐπέλιπον. Ρ ἅμ᾽ οτη, 5. X. O. s. 
ν πότερον) πρότερον 5. 4 ἔχε ἔχοι . 
' ἂν βυρτγα ver⸗um F. " πούτψ} τοῦτο 8. 
Κ ἀναλώσε!) ἀναλέσειν Ὑ. Ο. 5. " ὅ οἵα. 5'.ὙΥ 0γ.5.ν. καΐγες. k. 
Ἵ τρια τοιάδε k. ἔτνα om. k. 

π μη} μὴν Ῥ. 
u14 
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F * ε X 

π τρόπον, εἰσὶ νόμοι καθ᾿ οὺς προσήκει κολάζειν. “ ὅτε δὲ 
⸗ Ν » δὲ Ν λό J Υ * λε * 

τοῦτο μὴ ποιοῦσιν, οὐδὲ τὸν λόγον αὐτοῖς ὕτουτον λεκτέον. 
Ἁ —* Ν * Ν 7 ’ —* — 

27 καὶ μὴν περὶ τοῦ γε μὴ εἶναι χρήματα κοινὼ τῇ πόλει τς 

ἐκεῖνο ὑμᾶς δὲ σκοπεῖν, ὅτι οὐδὲν ἔσεσθ᾽ εὐπορώτεροι, 

"τὰς ἀτελείας ἐὰν ἀφέλησθε" οὐ γὰρ κοινωνεῖ ταῖς δὰ- 
μοσίαις προσόδοις καὶ περιουσίαις ταῦτω τἀναλώματ᾽ 

48 οὐδὲν. χωρὶς δὲ τούτων γυνὶ τῇ πόλει ὅ δυόὶν ἀγαβδὶν ὄγ-- :ο χῶωρ Η 
⸗ * 

τοῖν, ἢ πλούτου καὶ τοῦ πρὸς — ἅπαντας πιστεύεσθαι, 

ἀ μεῖζόν ἐστι τὸ τῆς πίστεως ὑπάρχον “ἡμῖν. εἰ δέ τις οἵ- 
δεῖ ., ᾽’ ᾽ J * δὲ δά ἔ ἔ 

ετῶι δεῖν, ὅτι χρήμωτ᾽ οὐκ ἔχομεν, μηδὲ θόζαν ᾿ἔχειν 
— » 7 » »" » » Ἀ ἃ * 4 

ἡμᾶς χρηστήν, οὐ κωλως ῴρονει. εγὼ μὲν γᾶρ εὐχομναι 
-“ * — ἃ Ὁ Ὁ Ν, ͵7 Ν ΄ 

τοὺς θεοῖς μώλιστῶ μὲν ἡμῖν καὶ χρήμώτω πολλώῶ Ὑγένε- 2:5 
θ ᾽ δὲ 7 7 2 7— β 7 δι -“ 

σθα:, εἰ δὲ μή, τό γε πιστοῖς ὅ εἰναι καὶ βεβαίοις δοκεῖν 

" διαμένειν. μὲν 
» ΕἸ ὰ 3 

29 Φέρε δὴ καὶ τὰς εὐπορίας, ὡς ἀναπανομένους τινὼς 

ἱ εὐπορήσειν οὗτοι φήσουσιν, εἰς ἢ δέον ὑμῖν γιγνομένας 

Ἰ δείξω. ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ᾽, ὅτι τῶν τριηραρχιῶν οὐδείς 

ἐστ᾽ ἀτελὴς οὐδὲ τῶν εἰσφορῶν τῶν εἰς τὸν πόλεμον. οὐκ- 465 
“Ἢ ε Ὡς ΄ 4 ε ἊΝ 7 ** 

ουν ὁ πολλῶ κεκτήμενος ουτος, ὁστις ὧν ἡ, πολλώ εἰς 

φοταῦτω συντελέ πᾶσα ἀνάγκη. καὶ μὴν ὅτι δέϊ τὴν εὐ- 

πορίαν εἰς ταῦθ᾽ ὑπάρχειν πλείστην τῇ πόλει, πάντες ἂν 5 

ὁμολογήσειαν᾽ παρὼ μὲν γὰρ τὰς ἐπὶ τῶν χορηγιῶν δα- 
Ἃς ε ΄ ε * * ΄ 3 

πάνας " μικρὸν ἡμέρας μέρος ἡ χάρις τόϊς θεωμένοις 

Ὁ χρόπον] τρόπον κεκτῆσθαι Ἐ ἴον. Γ ἔχειν ἡμᾶς] ἡμᾶς ἔχειν k. ἔχειν 
ὑμᾶς Ὑ. Ο. τ. 

Ε εἶναι post δοκεῖν ponit k. 

αν 

x ὅτε----ποιοῦσιν) ὅτε----ποιῶσιν Κα. 
Υ̓ τοῦτον] τοῦτο Γ΄. 8, om. t. — 

ε τὰς] τῆς. " διαμένειν] διαμεῖναι S. X. Ο. 

ἃ δυοῖν] δυεῖν K. εἶναι 

πλούτου καὶ 8.Υ.Ο Κατ. vul. ἐπ τηδν —— —* 
** ä * Υ̓ Κ δέον] μέσον ἴ.ν. 

μεῖζον} κρεῖττον Κι. ΤΥ, om. pr. πὶ μικρὴν ροβὲ μέ οἰὲ 8 
8. V ΒΝ Ν δὲ Ῥε ῬΟ — 

“ ἡμῖν οἵη. k. οἵ pr. 8. om. Υ. Ο. 
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"ἡμῶν, παρὰ δὲ τὰς τῶν εἰς τὸν πόλεμον παρασκευῶν 
ἀφθονίας πάντα τὸν χρόνον ἡ σωτηρία “ πάση τῇ πόλει. 
ὥσθ᾽ ὅσον "ἐνθάδ᾽ ἀφίετε, ἐκεῖ κομίζεσθε, καὶ δίδοτε ἐν ο" 

ος Ῥπρμμῆς μέρει ταῦτα, ὦ καὶ μὴ λαβουσιν ἔστιν ἄχειν 
8: "τὸς τῷ τριηραρχεῖν ἀξια κεκτημένοις. ἀλλὰ μὴν ὅτι 

: τῶν τριηραρχιῶν οὐδείς ἐστ᾽ ἀτελής, οἴομαι "μὲν ὑμᾶς 

εἰδέναι πάντας, ὅμως δὲ καὶ τὸν νόμον ὑμῖν " αὐτὸν "ἀάνα- 
γνώσεται. Λαβὲ "τὸν περὶ τῶν τριηραρχιῶν νόμον, καὶ τ: 
ἐδῶν ἄχρῦτο αὐτό. 

— * ΝΟΜΟΣ, 
4 Areañ δὲ μηδέν᾽ εἶναι — —— ἐννέα ἀρχόντων. 

34. Ὁρᾷθ'᾽ "ὡς σαφῶς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, μηδένα εἶναι 
ο΄ φριηραρχίας ἀτελῆ διείρηκεν ὁ νόμος πλὴν τῶν ἐννέα ἀρ- :ο 

᾿ χόντων. οὐκοῦν οἱ μὲν ἐλάττω κεκτημένοι "τοῦ τριηραρχίας 
ἄξια ἔχειν ἐν ταῖς εἰσφοραῖς — εἰς τὸν πόλεμον, 
οἱ δ᾽ ἐφικνούμενοι τοῦ τριηραρχεῖν, 5 εἰς ἀμφότερα ὑμῶν 

᾿ 38 ὑπάρξουσι χρήσιμοι, καὶ — καὶ εἰσφέρειν. τίνα 15 
᾿ οὖν ῥαστώνην τοῖς πολλοῖς “ ὁ σὺς 4 ὦ Λεπτίνη " ποιξὶ νό- 

᾿ μος, εἰ μιᾶς ἢ ' δυοῖν φυλαῖν ἔνα χορηγὲν ξ καθίστησιν, 
ὃς a⸗ ἑνὸς ἑνὸς ἄλλου τοῦθ᾽ "ἅπαξ ποήσας ἀπαλλάξεται ; 

ἐγὼ μὲν οὐχ, ὁρῶ. τῆς δέ γ᾽ αἰσχύνης ὅλην ἀναπίμπλησι 466 
χὴν πόλιν καὶ τῆς ἀπιστίας. οὔκουν ὅτε πολλῷ μείζονα 

τοὶ ἐστι ἘΝῚ τιν. Υἃ ὁπ ἃ, 

—* Ῥοδὲ ponun V. ἀρχέντων ἴω πιλτχίπο μαθεὶ γθο. 
Ο. τ. 5. om. k. " τοῦ τριηραρχίας τοῦ λειτουργίας 
τος ἐν 6 V. Ο. τοῦ τριηραρχίας λειτνυργίας τ. 

2— ——— ᾿ εἰς ἀμφότερα---τριηραρχεῖν οἵη. 
᾿ μὲ» μὲν καὶ pr. V. 

ς ὁ σὺς Λεπτίνη ἱξ τ, 
Πα ———— "ἀρὰ κα ἀπ 

“ ποιεῖ] ποιήσει Ε΄ t. v. 
———— Γ ϑυοῖν} δυεῖν Καὶ τ, 

* χρῦτο αὐτό S.k. eeteri τοῦτον ⁊ καθίστησινἾ καϑίστασιν Ο. 
αὐτοῖς. " ὅκαξ τοιίήσαςἾ ποιήσας ἄταξ τ. 
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—2 τῶν ὀφελειῶν ὧν ἔχει, προσήκει λελύσθαι 

* τοῖσδε, αὐτόν; ἔγωγ᾽ ἂν φαίην. 
34 Ἔτι δ᾽, ὦ " ἄνδρες δικασταί, διὼ τὸ γεγράφθαι ἐν 

τῷ νόμω διαῤῥήδην αὐτοῦ μηδένα “μήτε τῶν πολιτῶν μὰ 
τῶν ἰσοτελῶν μήτε τῶν ξένων εἶναι ἀτελῆ, μὴ "' διηρησθαι 

δὲ ὅτου ἀτελῆ, χορηγίας ἢ τίνος ἄλλου τέλους, ἀλλ᾽ ὧπ- 

λῶς ἀτελῆ μηδένα πλὴν τῶν ἀφ᾽ ᾿Αρμοδίου καὶ ᾿Ἄριστο- 

γείτονος, καὶ ἐν μὲν τῷ μηδένα πάντας " περιλαμβάνειν το 
τοὺς ἄλλους, ἐν δὲ τῷ τῶν ξένων μὴ διορίζειν τῶν οἰκούν- 

των ᾿Αθήνησιν, — καὶ Λεύκωνα τὸν ἄρχοντα Βο- 

σπόρου καὶ τοὺς παίδας αὐτοῦ “τὴν δωρεὰν ἣ ἣν ὑμεῖς 

35 ἔδοτ᾽ Ρ αὐτοῖς. “ ἔστι “γὰρ γένει μὲν "δήπου ὁ Λεύκων 15 

ξένος, τῇ δὲ παρ᾿ "ὑμῶν ποιήσει πολίτης κατ᾽ " οὐδέτερον 
δ᾽ αὐτῷ τὴν ἀτέλειαν ἔστ᾽ ἔχειν ἐκ τούτου τοῦ νόμου. 
καΐτοι τῶν μὲν ἄλλων εὐεργετῶν χρόνον τινὼ ἕκωστος 

ἡμῶν χρήσιμον ἑαυτὸν παρέσχεν, οὗτος δ᾽, ἂν σκοπῆτε, 

φανήσεται συνεχῶς " ἡμῶς εὖ ποιῶν, καὶ ταῦθ᾽ ὧν μιά- ὁ 

46 λισθ᾽ " ἡμῶν ἡ πόλις δέται. ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ᾽, ὅτε 

πλείστῳ τῶν ᾽ πάντων ἀνθρώπών ἡμεῖς ἐπεισάκτῳ σίτω 

χρώμεθα. πρὸς τοίνυν ἅπαντω τὸν ἐκ τῶν ἄλλων “ἐμ- 
] πορίων ἀφικνούμενον ὁ ἐκ τοῦ Πόντου σῖτος, εἰσπ᾿ λέων 

ἐστίν. εἰκότως" οὐ γὰρ μόνον διὰ τὸ τὸν τόπον τοῦτόν :ς. 
σῖτον ἔχειν πλεῖστον τοῦτο γίγνεται, ἀλλὼ " καὶ διὰ τὸ 

κύριον ὄντω τὸν. Λεύκωνω ἢ" αὐτοῦ τοῖς ἄγουσι «[τὸν σῖτον] 
Ν ———— βλάπτει ἴον. 5 ὑμῶν) ἡμῶν 8. 
* ἄνδρες om. Κ. t οὐδέτερον} οὐδετέρου ἴ. ἷς 
᾿ δικασταῇ ἀθηναῖοι crrectus 5. v ἡμᾷξ) ὑμᾶς τ: δ 
τῷ διηρήσθαι] διειρῆσθαι Ἐς S. V. x ἡμῶν ἡ πόλις] ἢ πόλις ἡμῶν Κ. 

Ο. ν. οἵ pr. τ. δ᾽ εἰρῇσθαι 5. Υ πάντων) ἁπάντων F. t. v. 
5" 'περίλαμβάνειν V. kit δὲ cor- ⸗ ἐμπορίων] ἐμποριῶν Υ΄. 8. 

rectus S. περιλαμβάνει cteri. ἃ καὶ post ἀλλὰ om. S. “Ὁ. 
9 τὴν οἵη, 85. τ ΝΣ 
Ῥ αὐτοῖς αὐτού; Ὅ. 8. Ὁ αὐτοῦ om. V.O γ΄. 5. 

4 ἔστῇ ἔστι μὲν ὥ. ς τὸν σῖτον οἵη. F. 5, k. αὖ τὸν 
᾿ δήπου post Λεύκων pomt Κ. σῖτον V.O.r. 8. 
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ἱ πων — — ** 
ο΄ μέζεσθαι τοὺς ὡς “ἡμᾶς πλέοντας. ἔχων γὰρ “ ἐκεῖνος 

ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶ τὴν ἀτέλειαν ἅπασι δέδωκεν ὑμῖν. 
37 τοῦτο δ᾽ ἡλίκον ἐστί, θεωρήσατε. ἐκεῖνος πράττεται τοὺς 467 
᾿ παρ᾿ ' αὑτοῦ σῖτον ἰξάγοντας. τριακοστήν. αἱ τοίνυν παρ᾽ 

ἐκείνου. δεῦρ ἀφικνούμεναι σίτου ὁ μυριάδες περὶ τεττά- 
ράκοντά εἰσι" καὶ τοῦτ᾽ ἐκ τῆς παρὰ τῶς σιτοφύλαξιν 
ἀπογραφῆς ἄν τις ἴδοι. οὐκοῦν παρὰ μὲν τὰς τριάκοντα 

μυριάδας μυρίους δίδωσι — ἡμῖν, παρὰ δὲ τὰς 

38 δέκα. ὡσπερανεὶ τρισχιλίους. ἡ τρσούτου τοίνυν δὲ! ταύ- 
τὴν ἀποστερῆσαι τὴν δωρεὰν τὴν πόλιν, ὥστε προσκατα- 

᾿ σκευάσας ἐμπόριον ᾿ Θευδοσίαν, ὁ φάσιν οἱ πλέοντες οὐδ᾽ το 
τι ὀγεβῦν οχίάϊρον εἶναι, τοῦ Βοσπόρου, κἀνταῦθ᾽ -" ἔδωκε. τὴν 

᾿ ἀτέλειαν ἡμῖν. —— ἂν ἔχων 
εἰπεῖν, ὅσ᾽ ̓ εὐεργέτηρκεν ὑμᾶς, οὗτος ἢ ὁ ἀνὴρ καὶ αὐτὸς 

καὶ οἱ πρόγονοι" ἀλλὰ — σιτοδείας παρα πᾶσιν τς 
— οὐ μόνον "ὐμῖν. ἱκανὸν σῖτον ἀπέ- 

στείλεν, ἀλλὰ “ τοσούτου ὥστε πεντεκαίδεκα ἀργυρίου 

39 τάλαντα, ἃ Καλλισθένης διώκησε, προσπεριγενέσθαι. τί 
οὖν. οἴεσθε ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι τοῦτον τὸν τοιοῦτον περὶ 

ὑμᾶς γεγενημένον, ἐὰν ἀκούση νόμῳ τὴν ἀτέλειαν ἢ ὑμᾶς :ο 

“τἀφηρημένους αὐτὸν καὶ μηδ᾽ ἂν μεταδόξη ποτὲ ψηφισα- 
μένους ἐξᾶναι δῶναι; ἀρ᾽ ἀγνοεῖτε ὅτι ὁ αὐτὸς γόμος ου- 

τος ἐκεῖνόν τ᾽ ἀφαιρήσεται τὴν ἀτέλειαν, κύριος ἂν γένη- 

“οται, καὶ ὑμῶν τοὺς παρ᾽ ἐκείνου σιτηγοῦντας ; οὐ γὰρ :ς 

J — — 1 εὐεργότηκο» εὐδργέτημεν F. 
( ι. Εἰ γον χὰ 

« ΟΝ ὁ ποσούτου Ἡ. Wolau⸗nibei 

δ. ἵν, ψευδοσίαν τ΄ “ΠΥ ϑλυ  ν ἐμᾶς ἀφηφημένοις ἡμᾶς ἀφαι- 
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δήπου τοῦτό γε ὑπείληφεν οὐδείς, ὡς ἐκεῖνος ἃ ὑπομενεῖ 
ε — 8 * 7 ς »"ν J 

εαὐυτὼ μὲν ἀκύρους εἶναι τὰς παρ ὑμῶν δωρεάς, υμιν δὲ 
* ιν — »Ἥ »“ ΄ δ 

μένειν τὰς παρ εαυτου. οὐκοὺυν πρὸς πολλοῖς οἷς "ἂν 
J * * ε * 7 Ν * 7 

ὃ νόμος βλάψειν ὑμᾶς φαίνεται, καὶ προσαφαιρειταί 
“ὝἬ ε — » “ » ν. 

τι τῶν ὑπαρχόντων ἤδη. εἶθ υμεις ἔτι σκοπέιτε εἰ χρή 458 
— » “ ᾿ * 

τοῦτον ἐξαλέψναι, καὶ οὐ πάλαι βεβούλευσθε; ᾿Ανάγ- 

νωθ, λαβὼν αὐτοῖς τὰ " ψηφίσματα τὼ περὶ τοῦ Λεύ- 

κῶνος. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. 5 
ε Ν δ Ν 7 7 ψΨ ᾽ 7 

4ι Qs μεν εἰκότως καὶ δικαίως τετύχηκε τῆς ἀτελείας 

παρ "ὑμῶν ὁ Λεύκων, ἀκηκόατ᾽ ἐκ τῶν ψηφισμάτων, 
Ψ -Ψ ͵ 7 4.“ 7 ͵ » ΄ 

ω ἄνδρες δικασταί. τούτων δ᾽ ἁπάντων στήλας ἀντίγρω- 

φους " ἐστήσαθ᾽ " ὑμεῖς κἀκεῖνος, τὴν μὲν ἐν Βοσπόρῳ, το 

τὴν δ᾽ ἐν Πειραιέϊ, τὴν δ᾽ ἐφ᾽ Ἱερῷ. σκοπεῖτε " δὴ πρὸς 
“ὅσης κακίας ὑπερβολὴν ὑμᾶς ὁ νόμος προάγει, ὃς ἀπι- 

4 στότερον τὸν ὁ δῆμον καθίστησιν ἑνὸς ἀνδρός. μὴ γὰρ οἵ- 
ες ΨῬὉὋῪ' ἂν Ν J ε 7 ζ΄ Ν 7 

ἐσθ υμιν ὥλλο τί τὰς στήλὰς ἐστάνωι ταὐτῶς ἡ τούτων 
, . ἡ Ν 7 ᾿ Ψ « 

“πάντων ὧν ἔχετε ἢ δεδώκωτε συνθήκας, αἷς ὁ μὲν Λεύ- τς 

κων ἐμμένων ' φανεῖται καὶ ποιεῖν ἀεί τι προθυμούμενος 

ὑμᾶς εὖ, ὑμέϊς δ᾽ ἑστώσας ἀκύρους ὅ πεποιηκότες, ὃ 
— -“" 7 Ν «ε ἴω 

πολὺ δεινότερον τοῦ " καθελεῖν. αὗται γῶρ οὑτωσὶ τοῖς 
΄ ῪἮΝ (9 7 »" ͵7ὔ ε 

βουλομένοις κατὼ τής πόλεως βλωσφημεῖν τεκμήριον ὡς :ο΄. 

43 ἀληθὴ λέγουσιν ἑστήξουσιν. φέρε, ἐὰν δὲ δὴ πέμνψνας ὡς 

4 ὑπομενεῖ ὑπομένει ΤΥ. ὁ6ὁ ὦν ἃ ὑμεῖς] ὑμεῖς τε Ἐς t. v. 
᾿ παρ᾽ ἑαυτοῦ) παρ᾽ ἑαυτῶι, F. Ὁ δὴ] δὲ τ, 

* ὅσης] οὔσης 5. 

ἃ δῆμον} νόμον τ 
e πάντων] ἑπάντων F. t. ν. 

«αρ' αὐτῷ ἵς, παρ' ἑαυτῶ, S. V. O. 
Κ, 8. ἴ, παρ᾽ ἑαυτῷ δωρεάς τ. 

" ἄν om. k. " * 
ΐ F. t ὁ νόμος ante φαίνεται, ponit k. —— — 

Ὁ ψηφίσματα τὰ] ψηφίσματα εν ς 
αὐτὰ τὰ F. 8. ἴ. ν, ψηφίσματα k. ΠΟΥ ἘΣ * — ΨΗΦΙΣΜΑΤΑΊ ψήφισμα Ο. * ἐφ, ἢ". καθελεῖν ἐστίν F. k. 

Υ ὑμῶν] ἡμῶν 5. — 
5 ἐστήσαθ᾽ ἐστήσασθ᾽ P. k. τ. 
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ἡμᾶς ὁ Λεύκων ἐρωτῶ, τί ἔχοντες ἐγκαλέσαι καὶ τί 
μεμφόμενοι τὴν ἀτέλειαν " αὐτὸν ἀφήρησθε, τί πρὸς θεῶν 

᾿ ἐροῦμεν ἢ τί γράψει ποτὲ' ὁ τὸ ψήφισμα ὑπὲρ " ἡμῶν 

γράφων ὅ ὅτι νὴ ΔΙ ἦσαν " τῶν εὑρημένων τινὲς ἀνάξιοι. 15 
᾿44δὰν. οὖν εἴπη πρὸς ταῦτα ἐκεῖνος “ καὶ γὰρ ᾿Αθηναίων 
τιές “ εἰσιν ἴσως φαῦλοι, καὶ οὐ διὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ τοὺς 
χρηστοὺς ἀφειλόμην, ἀλλὰ τὸν δῆμον νομίζων χρηστὸν 

- πάντας ἔχειν ἐῶ, οὐ Ρ δικαιότερ᾽ ἡμῶν ἐρέϊ ; ἐμοὶ γοῦν 
᾿ δοκεῖ. παρὰ πᾶσι “ γὰρ ἀνθρώποις μᾶλλόν ἐστιν ἔθος ,όο 

διὰ τοὺς εὐεργέτας καὶ ἄλλους τινὰς εὖ ποιεῖν τῶν ᾿ μὴ 
χρηστῶν, ἢ διὰ τοὺς φαύλους τοὺς " ὁμολογουμένως ἀξ 

4 ⸗rs χάριτος τὰ δοβεντ᾽ ἀφαιρεῖσθαι. καὶ μὴν οὐδ᾽ ὅπως 
οὐκ ἀντιδώσει τῷ Λεύκωνί τις, ἐὰν βούληται, ϑύναμαις 

σκοπούμενος εὑρέϊν. χρήματα μὲν γάρ ἐστιν ἀεὶ᾽ ταῦ 

᾿ ὑμῖν αὐτοῦ, κατὰ δὲ τὸν νόμον τοῦτον, ἐάν τις ἐπ᾽ αὐτὰ 

ο ἔλθη, ἢ στερήσεται τούτων ἢ λειτουργεῖν " ἀναγκασβήσε- 
ται. ἔστι δ᾽ οὐ τὸ τῆς ϑαπάνης μέγιστον ἐκείνω, ἀλλ᾽ το 

ὅτι τὴν δωρεὰν ὑ ὑμᾶς αὐτὸν ἀφηρήσθαι νομέϊ. 
τ XR τοίνυν, ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι, μὴ Λεύκων ἀδικηθῇ 

Ε δ, ὁ μόνον δῆ σκοπεῖν, ὡ φιλοτιμίας ἢ εἵνεκα καὶ περὶ τῆς 

᾿ς δωρεᾶς σπουδὴ γένοιτ᾽ ἄν, οὐ χρείας, ἀλλὰ καὶ εἴ τις 

᾿ς ἄλλος εὖ μὲν ἐποίησεν ὑμᾶς εὖ πράττων, εἰς δέον δὲ νῦν ες 
γέγονεν αὐτῶ τὸ παρ᾿ " ὑμῶν λαβεῖν τότε τὴν ἀτέλειαν. 
τίς οὖν οὗτός ἐστιν; "᾿Ἐπικέρδης ὁ " Κυρηναῖος, ὃς, εἴπερ. 

τὰ φὸν σις εϑοῶν με ,ν0.» Av 

— — * 

⸗ — 

Δ μᾶς. ὑμᾶς Ο. ν. 4 γὰρ om. Ο. 
{γα ἜΝ — " μὴ οπι, pr. * 

—* —*— v. ι —— Ἰ —— 
Ἴ τινες τ σεται τούτων 

55 " μόνον δεῖ δεῖ μόνον τ΄ 
ἌΝ ΕΠ φαϊλιη Ἴ ἴσως 7* x ἕνεκα ἘΞ Υ Ο.Ἅὕ0. ceteri . 
Ο. 5. ἴσως εἰσὶ φαῦλοι ἴκ Υ ὑμῶν} ἡμῶν 5. 
J — "Ἐκικέρδης ὀπικόῤδης ἵ. 

ν᾿ Ἐ ΟΝ νονορω ν. " Κυρηναῖος} κεῤκυραῖος 5. t. v. 
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τις — ος τῶν εἰληφότων, δικαίως ἠξιώθη ταύτης τῆς 
—** 

τιμῆς, δ οὐ τῶ μεγάλα J — δοῦναι, ἀλλὰ 

τῶ παρὰ τοιοῦτον καιρὸν ἐν ὦ καὶ τῶν εὖ πεπονθότων * 

47 γὸν ἦν εὑρεῖν ἐθέλοντώ τινα ὧν εὐεργέτητο μεμνῆσθαι. οὗ- 
τὸς γὰρ ἁνήρ, ὡς τὸ ψήφισμα τοῦτο δηλοῖ " τὸ τότε᾿ 
αὐτῷ γραφέν, τοῖς ἁλοῦσι τότ᾽ ἐν Σικελίω τῶν πολιτῶν; 
ἐν τοιαύτη συμφορῶ καθεστηκόσιν, ἔδωκε μνᾶς ἑκατὸν 
καὶ τοῦ μὴ τῶ λιμῶ πάντας αὐτοὺς ἀποθανεῖν αἰτιώτω- «5 
τὸς ἐγένετο. καὶ μετὰ ἐαῦτα δοθείσης ἀτελείας αὐτῶ 
διὰ ταῦτα παρ ὑμῶν, ὁρῶν ἐν τῷ πολέμῳ “τῷ πρὸ τῶν 
τρίάκοντα μικρὸν σπανίζοντα τὸν δῆμον χρημάτων, τά- 

48 λάντον “ὅ ἔδωκεν ' αὐτὸς ἐπαγγειλάμενος. σκέψασθε "δὴ 470 

πρὸς Δὶος καὶ θεῶν, ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πῶς ὅ ἂν ἄνθρωπος 

μᾶλλον φανερὸς γένοιτο εὔνους ὧν " ὑμῖν, ἢ πῶς ἧττον 
ἄξιος ἀδικηθῆναι, ἢ πρῶτον μὲν εἰ παρὼν τῷ τῆς πόλεως 
ἀτυχήματι μᾶλλον ἕλοιτο τοὺς ᾿ ἀτυχοῦντας καὶ τὴν ς 

X 7 7 ) " Ἂ 4 

παρὼ τούτων χάριν, ἥτις ποτὶ ἔμελλεν ἔσεσθαι, ἢ τοὺς 
κ᾿’ » ͵7 -“ ͵΄7 ͵7 ν 2 Α͂Ρ ᾿: 

ἐν ἐκείνω τῷ χρόνω κεκρατηκότας καὶ παρ οἷς ἥν, δεύ- 

τερὸν δ᾽, ἑτέραν χρείαν ἰδών, εἰ φαίνοιτο διδοὺς καὶ μὴ 
Ἀ ἘΞ δι ΝΕ Ὁ δὲ ὁ 7 — θυ 
ὅπως ἰδίῶ τῶ ὄντῶ "" σῶσει προνοούμενος, ὡλλ Ὅπῶὼς το 

49 τῶν " ὑμετέρων μηδὲν ἐνδεῶς ἕξει τὸ 5 καθ᾽ αὑτόν. “τοῦτον 

Ρ μέντοι τὸν τῷ μὲν ἔργῳ παρὼ τοὺς μεγίστους καιροὺς 

οὑτωσὶ κοινὰ τῶ ὄντω τῷ δήμῳ κεκτημένον, τῷ δὲ ῥήματι 
᾿ “΄ “ —2* " ν΄ » 3. ὁ .ν 5 * 

καὶ τῇ τιμὴ τῆν ατελειᾶν ἐχοντῶ οὐχὶ τὴν ἀτέλειαν 

Ὁ οὐ τῷ] οὕτω τ΄. Κ ἐν οὔ O. 
5 τὸ δηΐθ τότε ΟΠΊ. Γ΄. ἱ — πως S. V. O. 
ὁ τῷ post πολέμῳ oMm. S. V. O. — σώση. S. V. O. k.r. 

7 ἔδωκεν} ἐπέδωκεν 5. ἴ. κῃ τὰ —* "αν; — 

———— ὁ καϑ' αὐτόν —— 
5 ὧν Θ μᾶλλον om. Ὁ, γ..),8. . 
ἢ ὑμῖν} ἡμῖν κ. ——— τὸν} μὲν τοίνυν Κ. μέντοι 

δ 
᾿ ἀτυχοῦντας εὐτυχοῦντας O. 
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ἀφαιρήσεσθε (οὐδὲ γὰρ οὕση χρώμενος φαίνεται) ὃ ἀλλὰ ες 
τὸ, πιστεύειν ὑμῖν, οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν αἴσχιον τὸ τοΐγυν 

ο ψήφισμα ὑμῖν αὐτὸ ἀναγνώσεται τὸ τότε ψηφισθὲν τῷ 
Ἷ φοάνδρί. καὶ θεωρεῖτε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὅσα ψηφίσμωτ 

ὑτόμοε, "καὶ ὕσους ἀνθρώπους ἀδικεῖ, καὶ ἐν το 
τ΄ ῥποίοις καιροῖς χρησίμους ὑμῖν παρασχόντας ἑαυτούς" εὑ- 

ρήσετε γὰρ τούτους, οὺς ἥκιστα προσῆκεν, ἀδικοῦντα. Λέγε. 
- ἀκ ἴοτ ι. - — 

— μὲν εὐεργεσίας, ἀνθ ὧν εὕρετο τὴν ἀτέλειαν ὁ ,- 
: ᾿Επικέρδης, ἀκηκόατ᾽ ἐκ. τῶν ψηφισμάτων, ὦ ἄνδρες δὲ 

ο΄ κασταί. σκοπέϊτε δὲ μὴ τοῦτο, εἰ μνᾶς ἑκατὸν καὶ πά- 
τς λιν τάλαντον ἔδωκεν (οὐδὲ γὰρ τοὺς λαβόντας ἔγωγ᾽ 

᾿ ἡγοῦμα: τὸ πλῆθος τῶν χρημάτων θαυμάσαι), ἀλλὰ * 
ἧς προθυμίαν καὶ τὸ αὐτὸν ἐταγγοιλάμενον ποιεῖν καὶ τοὺς 471 
᾿ 51 καιροὺς ἐν οἷς. πάντες μὲν γάρ εἰσιν ἴσως ** χάριν 

ἀνταπολαμίβάνειν οἱ προὔπάρχροντες τῷ ποιεῖν "εὖ, μά- 

, λίστα δ᾽ οἱ παρὰ τὰς χρείας, ὧν εἷς οὗτος ἁνὴρ ὧν φαί- 
ΒΕ. νεται. εἶτ᾽ οὐκ " αἰσχυνόμεβ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοὺς ς 

; * τοιούτου παῖδας ᾿ εἰ μηδεμίαν ποιησάμενοι τούτων 

᾿΄ μηδενὸς μνείαν ἀφηρημένοι φανούμεθα τὴν δωρεάν, μηδὲν 
53 ἔχοντες ἐγκαλέσαι ; οὐ γὰρ εἰ ἕτεροι μὲν ἦσαν οἱ τότε 
᾿ς σάβέντες ὑπ αὐτοῦ καὶ δόντες τὴν ἀτέλειαν, ἕτεροι δ᾽ το 

᾿ς δὑμῶς οἱ νῦν ἀφαιρούμενοι, " ἀπολύει τοῦτο “ τὴν αἰσχύ- 
γὴν; ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ τὸ δεινόν ἐστιν. εἰ γὰρ οἱ 

μὲν " εἰδότες καὶ “ παθόντες ἄξια τούτων ἐνόμιζον εὖ πά- Ἃ.». 
J 

4 ἀλλὰ τὸ] ἀλλὰ τῷ κ. ᾿ εἰ om. pr.x 
᾿ καὶ πῆτα ὅσους οπι. k. — ἡμεῖς Κ. π-- ἜΣ. ΥΥ͂, : ς χὴν “ ᾿ F. 8 οἰσχινέμ. 6 αἰσχυνοίμεϑ' Υ. 4 εἰδότες —** 

τοῦ * Υ. Ο. -. ᾿ * — παθέντες ——— παρέντες 
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ἀκούοντες ὡς ἀναξίων σχειν, ἡμεῖς δ᾽ οἱ λόγῳ ταῦτ᾽ 
54 ἀφαιρησόμεθα, πῶς οὐχ ὑπέρδεινον ποιήσομεν ; "' αὑτὸς 18 

τοίνυν ἐστί μοι λόγος οὗτος καὶ περὶ τῶν τοὺς τετρῶκο- 
σίους καταλυσάντων, καὶ περὶ τῶν ὅτ᾽ " ἔφευγεν ὁ δῆμος 
χρησίμους αὑτοὺς παρασχόντων' πάντας γὰρ αὐτοὺς 
ἡγοῦμωι δεινότατ᾽ ἂν παθεῖν, εἴ τι τῶν τότε ψηφισθέντων 

αὐτοῖς λυθείη. 

55 ἘἸ τοίνυν τις ὑμῶν ἐκεῖνο πέπεισται, πολὺ τοῦ δεηθῆ- "0 

γαΐ τινος τοιούτου γὺν ἀπέχειν τὴν πόλιν, ταῦτω μὲν εὐ- 

χέσθω τοῖς θεοῖς, κἀγὼ συνεύχομαι, λογιζέσθω δὲ πρῶ- 

τον μὲν ὅτι " περὶ νόμου μέλλει φέρειν τὴν ψῆφον, ᾧ μὴ 

λυθέντι " δεήσει χρήσθαι, δεύτερον δ᾽ ὅτι βλάπτουσιν οἱ 15 

πονηροὶ νόμοι καὶ τὰς ἀσφαλῶς οἰκεῖν οἰομένας πόλεις. 
56 ob γὰρ ἂν μετέπιπτε τὰ πράγματ᾽ ἐπ᾽ ἀμφότερ᾽, εἰ μὴ 

τοὺς μὲν ἐν κινδύνῳ καθεστηκότας καὶ πράξεις χρησταὶ 
καὶ νόμοι καὶ ἄνδρες χρηστοὶ καὶ πάντω ἐξητασμέν ἐπὶ 
τὸ βέλτιον προῆγε, τοὺς δ᾽ ἐν ' ἁπάση καθεστάναι δὸ- 
κοῦντας εὐδαιμονίω πάντω ταῦτ᾽ ἀμελούμενα ὑπέῤῥει 472 

57 κατὰ μικρόν. τῶν γὼρ ἀνθρώπων οἱ πλεῖστοι κτῶνται 
μὲν τἀγαθὰ τῷ καλῶς βουλεύεσθαι καὶ μηδενὸς κατα- 

φρονεῖν, φυλάττειν δ᾽ οὐκ ἐθέλουσι τοῖς αὐτοῖς τούτοις. ὃ 5 

μὴ " πάθητε νῦν ὑμεῖς, μηδ᾽ οἴεσθε νόμον τοιοῦτον " θέσθαι 

δεῖν, ὃς καλῶς τε πράττουσαν τὴν πόλιν ὃ ὑμῶν πονηρῶς 

Ρ δόξης ἀναπλήσει, ἐών τέ τι συμβῆ “ ποτέ, ἔρημον τῶν. 

᾿ἐθελησόντων ἀγαθόν τι ποιεῖν " αὐτὴν καταστήσει. 

Γ ἀκούοντες ἀκούσαντες 8. τῇ πάθητε] πάθοιτε Υ. 
Β αὑτὸς V. ὁ αὐτὸς S. O. v. vulg. ἢ θέσθαι δεῖν] δεῖν θέσθαι k. 

ἀὐτὸς. ο ὑμῶν Κι. ceteri ἡμῶν. 
Β ἔφευγεν ἐφεύγομεν r. Ρ δόξης] τε δόξης K. 
᾿ περὶ -τετφέρειν} περὶ τοῦ-ττπρῶτον 4 ποτὲ] ποτὲ ἀλλοιότερον γρ. 8. 

φέρειν τ. περὶ---ολυθέντι ἴῃ margine k. τ ἐθελησόντων} ἐθελησάντων k. 
Κ δεήσει δεήσοι k. 5" αὐτὴν ΟΠ, k. 
' ἁπάσῃ] πάση 5. 



ἥ ΘΝ μόνον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοὺς ἰδίᾳ γνόντα . 
ἢ οὖ ποιῶν ὑμᾶς καὶ — — αὐτοὺς ἀεὶ 
ἵν “τηλικούτων καὶ τοιούτων καωρῶν, ' οἵων μωκρῷ πρότερον 

J τ᾿ Φορμίων "ἀκζελήλυθε κἀγὼ οὖν εἴρηκα, ἀξιν ἐστιν εὐλω- β 
; ᾿ βιβῖναι ἀδικησαι, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἄλλους, οἱ πόλεις 

ὅλας, τὰς ἑαυτῶν πατρίδας, συμμάχους ἡμῖν ἐπὶ τοῦ ις 

πρὸς Λακεδαιμονίους πολέμου παρέχων, καὶ —* 
᾿ συμφέρει τῇ πόλει τῇ ᾿ ὑμετέρᾳ, καὶ πράττοντες" 

τς ἄνιον διὰ τὴν πρὸς ὑμᾶς εὔνοιαν στέρονται τῆς ω : 
Ο σφῶν ἐπέρχεταί μοι πρώτους ἐξετάσαι τοὺς ἐκ Κορίνθου :ο 

᾿ς φυγόντας. ἀναγκάζομαι "δὲ δόμῳ φρεύμας μέσῳ, 
ἃ παρ᾽ ὑμῶν τῶν — αὐτὸς ἀκήκοα. τὼ μὲν 
—— ὅσα χρησίμους “μῶν ἑαυτοὺς ἐκεῖνοι παρέσχον, 

A⸗ ἀλλ᾽ ὅ8᾽ ἡ μεγάλη μάχη πρὸς Λακεδαιμονίους 
; ΠΟ ἀγώπο ἡ ὦ Κομώρ, τῶν ὦν τῇ σώ βαλωσαμόανν 

᾿ μετὼ τὴν μάχυν “ μὴ δέχεσθαι τῷ τείχει τοὺς — * 
ο΄ δοτας ἀλλὰ πρὸς Λακεδαιμονίους ἐπικηρυκεύεσθαι, ὁρῶντε 
X ——— τν πόλιν καὶ τῆς παρόδου κρατοῦντας πῶ». 

οὐχὴ προδωκαν οὐδ᾽ ἐβουλεύσαντο ἰδία —— 
ἀλλὰ “ πλησίον ὄντων μεθ᾿ ὅπ 

ο΄ "τῶν πολλῶν, καὶ μᾶλλον εἵλοντο μεῖ ᾿ὑμῶν τῶν τότε 
᾿ς ἀρτρατευσαμένων, εἴ τι " δέοι, πάσχειν ἢ χωρὶς ' ὑμῶν ς 
᾿ ϑ ἀκινδύνως σεσῶσθαι, καὶ " εἰσέφρουν τὸ στράτευμα, καὶ 

ὃ ὁζων οἷον ἱ, “ «λησίο»} πλησίων Ο. Γ 
— νομὴν 8. Γ ὑμῶν] ἡμῶν ἈΚ 

5 συ : β πο το 
Ὁ φυγόντας φεύγυντας F. v. » δέρη δ γ 
5 δὲ οἵ. 5. ᾿ ὑμῶν] ἡμῶν Κὶτ 
Ὁ αὐτὸς οὔ, Κα Σ εἰσέφρουν͵ εἰσέψεγιν Ἐς. εἰσε 

ε ἀμ») ἔμ Ε, φρούρουν τ. 

ὁ μὴ δέχεσθαι ante μετὰ ponitr. 
Vo ΤΥ, ΜΗ 
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΄ — 7 » 

61 διέσωσαν καὶ ' ὑμᾶς καὶ τοὺς συμμάχους. ἐπειδὴ δὲ 
» Ν » » ΄ 

πρὸς Λακεδαιμονίους εἰρήνη μετὰ ταῦτ᾽ " ἐγένετο, ἡ ἐπὶ 
ο᾽Ανταλκίδου, ἀντὶ τῶν ἔργων τούτων ὑπὸ Λακεδαιμονίων 
»ν.; ε ᾽ ς » Ἵ Ν ᾿ 

ἐξέπεσον. ὑποδεξάμενοι δ᾽ ὑμεῖς αὐτοὺς ἐποιήσατε ἔργον το 
᾽ ͵ * »“» » 7 ἣν »»ν 

ἀνθρώπων κωλῶν κἀγαθῶν᾽ ἐψηφίσασθε γαρ αὐὑτοις 
" ᾿ 7 » * »“ω“Ἣἔ — Ν 

ἅπανθ ὧν ἐδέοντο. εἶτα ταῦτα γὺν εἰ χρῆ κύριω εἶναι 
* * Ν » 

σκοποῦμεν ; ὠλλ᾽ ὁ λόγος πρωτον ὃ" αἰσχρὸς τοῖς σκο- 
* c “-΄ * X 

πουμένοις, εἴ τις ἀκούσειεν ὡς ᾿Αθηναῖοι σκοποῦσιν εἰ χρή 
Ὺ΄ΨΝ * ΄ "»» Ἂς ΄ * * Ν ΕἸ ΄ 

τοὺς εὐεργέτας ἐᾷν τὰ δοθέντα ἔχειν" πάλαι γὰρ ἐσκέ- τ5 
φθαι ταῦτω καὶ ἐγνῶσθαι " προσῆκεν. ᾿Ανώγνωθι ᾿ δέ 

μοι καὶ τοῦτο τὸ ψήφισμα αὐτοῖς. 

ΨΗΦΙΣΜΑ. 
ἃ J » 7 ᾽ εν 

62 A μεν ἐψηφίσασθε τοῖς φεύγουσι δὲ " ὑμᾶς Κοριν-- 20 
θ, αὶ Τὴ 7 7 { ΕΝ 4 δ 7 ᾿- * 3 

ἰῶν, τῶυτ ἐστίν, ὦ “ὥνόρες δϑικωσταί. “ὁρῶτε δ᾽, εἰ τις 
— Ἂς ΠΝ x2 δ ́ Ν Ν " ᾽ δέ 
ἐκείνους τοὺς καιροὺς “ἰϑῶν, ἡ πᾶρων ἡ τινὸς εἰθότος 
Υ͂ δ 7 * 7 ΄ * “ 7] 7 ἣν ΄ 

ἡεξιόντος ὠκούσας, “ ἀκούσαι τοῦ νόμου τούτου τὰς τότε 
δ Ἂς ἃ δὸθ 7 3 * —627 7 ν 

ὠρεῶς “ θοθείσως ὠφαιρουμένου, “ὁσήν ὧν κωκίαν τῶν 
΄ * J * 

θεμένων τὸν νόμον καταγνοίη, οἱ παρὼ μὲν τὰς χρείας :5 
ε 7 νθ Ν 7 * ν᾽ δὸ δ᾽ ᾽ 7 

οὕτω φιλα ρῶποι καὶ πᾶντω ποίουντες, ἐπειθή ἐπρώ- 
ψ νι ᾽ 7 » .«“ ᾽ 

ξαμεν πάνθ᾽ ὅσ᾽ ἂν εὐξαίμεβ ,. οὕτως ἀχάριστοι καὶ κακοὶ 
ο 7 “« 7 ἃ.» Ὁ 3 7 Ν ᾿ς 

φανησόμεθα, ὥστε τούς “τ᾽ ἔχοντας ἀφηρήμεθα καὶ τὸ 
Ν 4 * 4 * 22 —M⸗ 9 “ * 63 λοιπὸν μηϑενὶ θουνώι τῶυντ᾽ ἐξέϊνωι νόμον τεϑείκωμεν. νή 

δ}. Φ 7 » ε ἣν 227 — 

ΔΙ ἀνάξιοι γάρ τινες τῶν εὑρημένων ταῦτ᾽ ἡσαν" τουτὶ 474 

1 ὑμᾶς ἡμᾶς k. Υ διεξιόντος] καὶ Σ ϑδτω F. X. 
τῇ δὲ} δ᾽ ἡ Κι γ΄. ΟἹ ΙΕ. 
ἢ ἐγένετο] ἐγίνετο r. 2 ἀκούσαι F. 8. Ὑ. t. ν. ἀκοῦσαι 
ο᾽᾿Ανταλκίδου] ἀντιαλκιδου ὃ. 8. ἴ, om.k.x. 
Ρ αἰσχρὸς} αἰσχρῶς 8. ἃ δοθείσας ἀφαιρ.} ἀφαιρ. δοθεί- 
4 προσῆκεν] προσήκει Pr. S. σας Κ. 
τ δέ μοι οἵη. S. k. ᾿ Ὁ ὅσην] πόσην F. Κ. γ΄ t. 
5 ὑμᾶς) ἡμᾶς. ς φανησόμεθα om. S. k. 
t ἄνδρες δικασταί  ἀθηναῖοι k. ἀ .᾽ οῃ.Ο. 
" ὁρῶτε] ὅρα pr. S. 5 γόμον gupra versum P. 
x Ἰδών εἰδώς K. r. 
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γὰρ παρὰ πάντ᾽ ἔσται τὸν λόγον αὐτοῖς. ἔπειτ᾽ ἐχέϊν᾽ 
ἀγνοεῖν φήσομεν, ὅτι τὴν ἀξίαν, ὅταν διδῶμεν, δέ σκο- 

ο΄ πᾶν, οὐ μετὰ ταῦθ᾽ ὕστερον χρόνω ὅ παμπληθεῖ. τὸ μὲν 
ο΄ γὰρ ἐξ ἀρχῆς τι " μὴ δοῦναι γνώμη χρησαμένων ' ἔργον ς 
ΒΕ. ἀνθρώπων ἐστί, τὸ δὲ τοὺς ἔχοντας ἀφαιρεῖσθαι φθονούν- 
— τοῦτο δ᾽ οὐχὶ " δέϊ δοκεῖν ὑμᾶς πεπονθέναι. καὶ 

᾿ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖν᾽ ὀκνήσω περὶ τῆς ἀξίας αὐτῆς πρὸς ὑμᾶς 
τ ὠπῶν. ἐγὼ γὰρ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον γομίζω πόλει τὸν 

ἐξεταστέον εἶναι καὶ ἰδιώτῃ. οὐδὲ * περὶ τῶν τὸ 
αὐτῶν " σκέψις. ἰδία μὲν γὰρ ἕκαστος ᾿ἡμῶν σκοπέι 

ὶ τίς ἄξιός ε ἐστιν ἑκάστου κηδεστὴς ἢ τῶν τοιούτων τι γί- 

ς΄ γνεσθαι, ταῦτα δὲ καὶ νόμοις τισὶ καὶ δόξαις διώρισται" 
᾿ς δᾳκοινῆ δ᾽ ἡ πόλις καὶ ὁ δῆμος ὅ ὅστις ἂν αὐτὸν εὖ ποίῇ καὶ 

Τ σώζῃη, τοῦτο δ᾽ οὐ γένει καὶ δέ, ι κρινόμενον χὰ, τις τς 

“ἂν ἀλλ᾽ ἢ ἔργῳ. ὅταν μὲν οὖν εὖ πάσχειν δέ, τὸν βουλό- 

v⸗ εὖ ποιεῖν ἡμᾶς ἐάσομεν, ἐπειδὰν “ δὲ πάθωμεν, τότε 

τὴν ἀξίαν τοῦ ποιήσαντος ἢ σκεψόμεθα ; οὐκ ἄρ᾽ ὀρθῶς 

βουλευσόμεθα. 
Ξ ον ᾿Αλλὰ νὴ Δί᾽ οὗτοι μόνοι “ τοῦτο πείσονται, καὶ περὶ :ο 

ὡν "μόνων ' ποιοῦμαι λόγον ἱτοσοῦτον. πολλοῦ γε 
᾿ καὶ »* ἀλλὰ πάντας μὲν οὐδ᾽ ἂν " ἐγχειρήσαιμι ἐζε- 

᾿ τάζειν, ὅσοι πεποιηκότες ὑμᾶς εὖ διὰ τὸν νόμον, εἰ μὴ 
λυθήσεται, τὰ δοθέντ᾽ ἀφαιρεθήσονται" ἕν δὲ ἢ δύο δείξας 

ἔτι ψηφίσματα ἀπαλλάττομαι τοῦ περὶ τούτων λέγειν. 15 
δγτοῦτο μὲν τοίνυν Θασίους τοὺς μετ᾽ ᾿Εκφάντου, πῶς οὐκ 

. 
ἊῚ 

Γ γὰρ post τουτὶ om. 8. 9 δὲ] δ᾽ εὖ ΒΕ. τ, ν. 
Α παμπληθεῖ) παμπληρεῖ Ο. Ρ σκεψόμεθα σκεψώμεθα k. ν. 
μὴ] οὐ 5, 4 τοῦτο πείσονται! ποιήσονται r. 

ὁ ἔργον ἀνθρ.} ἀνϑρ. ἔργιν τ. τ μόνων} μένον τ. 
δεῖ οἴῃ. 8. " ποιοῦμαι ante μόνων ponit γ΄ 
— * ἱ τοσοῦτον ante ποιοῦμα, ponit 
— — t. ante λόγον Εἰ k. v. 

— —— " ἐγχειρήσαιμι} ἐγχειρήσαιμεν τ. 
ΜΖ 
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ἀδικήσετε, ἐὰν “ ἀφαιρῆσθε τὴν ἀτέλειαν, ἡ οἱ Υ παραδόν- 

τες ὑμῖν Θάσον καὶ " τὴν Λακεδαιμονίων φρουρὰν μεθ᾽ 

ὅπλων ἐκβαλόντες καὶ Θρασύβουλον εἰσαγωγόντες καὶ - 

παρασχόντες " φίλην " ὑμῶν τὴν ἑαυτῶν πατρίδα αἴτιοι 475 
τοῦ γενέσθαι σύμμαχον τὸν περὶ Θρώκην τόπον ὑμῖν ἐγέ- 

ὄϑγοντο; τοῦτο δ᾽ ᾿Αρχέβιον καὶ Ἡρακλείδην, οἱ Βυζάντιον. 

παραδόντες Θρασυβούλῳ κυρίους “ὑμᾶς ἐποίησαν τοῦ 
Ἑλλησπόντου, ὥστε τὴν δεκώτην ἀποδόσθαι καὶ χρημά- 5 

τῶν εὐποβήσαντας . Λακεδαιμονίους ἀ ἀναγκάσαι τοιαύτην, 

οἵαν ὑμῖν ἐδόκει, ποβσασθαὶ τὴν εἰρήνην; ὧν, ὦ ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι, μετὰ ταῦτ᾽ ἐκπεσόντων ἐψηφίσασθε, ἅπερ οἷ- 
μαι φεύγουσιν εὐεργέταις δὲ ὑμᾶς προσῆκε, “ προξενίαν, το 

εὐεργεσίαν, ἀτέλειαν ἁπάντων. εἴτω τοὺς δὲ ὑμᾶς φεύ- ν 

γοντας καὶ δικαίως τι παρ ὑμῶν εὑρομένους ᾿ ἐάσωμεν 
ὅρ ἀφαιρεθῆναι ξ τὰ δοθέντω, μηδὲν ἔχοντες ἐγκαλέσαι ; ἀλλ᾽ 

αἰσιχρὸν ἂν εἴη. μάθοιτε δὲ τοῦτο " μάλιστ᾽ ' ἂν ἐκείνως, 
εἰ λογΐσαισθε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, εἴ τινες ἢ γυνὶ τῶν ἐχόν-- τ5 
των Πύδναν ἢ Ποτίδαιαν ἤ τι τῶν ἄλλων χωρίων, ἃ Φι- 

λίππῳ μέν ἐστιν ὑπήκοω ὑμῖν δ᾽ ἐχθρά, τὸν αὐτὸν τρόπον 

ὅγπερ ἡ Θάσος ἦν τότε καὶ τὸ Βυζάντιον Λακεδαιμονίοις 

μὲν ' οἰκέϊα ὑμῶν δ᾽ ἀλλότριω, παραδώσειν ταῦτ᾽ Ἂ ἐπαγ- 

γείλαιντο, ἂν αὐτοῖς τὰς αὐτὰς δῶτε δωρεὰς ἅσπερ Ἔκ-:ο 
γο φάντῳ τῷ Θασίῳ καὶ ᾿Αρχεϊβίω τῷ Βυζαντίῳ, καί τινες 

τούτων ἀντιλέγοιεν αὐτοὶς ταῦτω λέγοντες, ὡς δεινὸν εἴ 

Υ ἀφαιξῆησϑε] ἀφέλησθε F. t. v. Γ ἐάσωμεν) ἐάσομεν F. k. t. v. 
Χ οἷ ἢ 5. β τὰ δοθέντα] ταῦτα 8. 
7 παραδόντες παραδοθέντες Υ. " μάλιστ᾽] κάλλιστ᾽ τ... ΄. 
5 τὴν ante Λακεδ. ὁπ. Ὁ. ἱ ἄν ἐκείνως, εἰ λογίσαισθε], ἂν 
ἃ φίλην post ponit r. — λογίσησθε k. 
Ὁ ὑμῖν] ἡ ἡμῖν Κα Κ γυγὶ τῶν} νῦν τῶν k. τῶν νυνὶ 
ς ὑμᾶς ἡμᾶς τ. F.t.v. 

4 Aaxed.] καὶ χακεδ. Ι οἰκεῖα } οἰκεῖον ἱ 4: ν. 
. ξ προξενίαν} ὑποδοχὴν ἢ προστα- τ ἐπαγγείλαιντο] ἐπηγγείλαντο Κα 

, σίαν προξενίαν 8. 
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τινες " μόνοι τῶν ἄλλων μετοίκων μὴ χορηγόιϊεν, πῶς ποτ᾽ 
ἂν ἔχοιτε πρὸς τοὺς ταῦτα λέγοντας ; “ ἢ δῆλον ὅτε φω- 15 
γὴν οὐκ ἂν ἀνάσχοισθε ὡς συκοφαντούντων. οὐκοῦν αἰ- 
σχρόν, εἰ μέλλοντες μὲν εὖ πάσχειν συκοφάντην ἂν τὸν 

ταῦτα, λέγοντα ἐπὶ τῷ δ᾽ ἀφελέσθαι τὰς τῶν 
προτέρων εὐεργετῶν δωρεὰς ταῦτα λεγόντων ἀκούσεσθε. 

71 φέρε δὴ κἀκεῖνο ἐξετάσωμεν. οἱ προδόντες τὴν ὃ Πύδναν 476 
καὶ τώλλα χωρία τῷ Φιλίππῳ τῶ ποτ᾽ ἐπαρθέντες ἡμᾶς 

᾿ Βήῤίκουν; ἢ πᾶσι πρόδηλον τοῦτο, ὅτ; ταῖς παρ᾿ ἐκείνου 

δωρεαῖς, ὡς διὼ ταῦτα ἔσεσθαι " σφίσιν ἡγοῦντο; πότε- 
τι ρὸν οὖν μᾶλλον ἔδει σε ὦ Λεπτίνη τοὺς ἐχθρούς, εἰ δύνα- 5 

σά:, πεῖσαι τοὺς ἐπὶ τόϊς πρὸς ' ἡμᾶς, ἀδικήμασι γεγνο- 
ἶ μένους " ἐκείνων εὐεργέτας μὴ τιμῶν, ἢ θῶναι νόμον ἡμῶν 
ο΄ ὃς τῶν " τὸς ἡμετέροις εὐεργέταις ὑπαρχουσῶν δωρεῶν 
ο΄ ιἀφαιρᾶταί τι; ἐγὼ μὲν ἐκεῖνο οἴομαι. ᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ 

πόῤῥω τοῦ παρόντος γύωμαι, ᾿ λαβὲ τὰ ψηφίσματα ἃ το 
ἊΝ Θασίοις καὶ Βυζαντίοις ἐγράφη. λέγε. 
2* ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. 

Δ Ἠκούσατε μὲν τῶν ψηφισμάτων, ὦ ὦ ἄνδρες "δικασταί, 
; τούτων δ᾽ ἴσως ἔνιοι τῶν ἀνδρῶν οὐκέτ᾽ εἰσίν. ἀλλὰ " τὰ ν5 

ἔργα τὰ πραχθέντ᾽ " ἔστιν, ἐπειδήπερ ἅπαξ ἐπράχβη. 
προσήκει τοίνυν τὰς στήλας ταύτας κυρίας ἐῶν τὸν πά»- 
τῶ χρόνον, ἵν, ἕως μὲν ἄν τινες ζῶσι, μηδὲν ὑφ᾽ ὑμῶν 

ἀδικῶνται, ἐπειδὰν δὲ τελευτήσωσιν, “ ἐκεῖναι τοῦ τῆς 

» . ν Ἀ κα ' ὧν ΣΟ ΎΎΝΝΝΝΝ Το Ο ΟΝ 
το το ——— Κι οἱ γρ. ὃ. ἀφαιρήσεταί οἰΐαηι Γ. 
ὁ Πῶναν) πύδναν καὶ τοτίδα αν Υ λαβὲ Κι, τ, — 

Ἑ. τ. : δικασταί ο 
Γ ἠδίκουν} ἡδόκουν 5. " τὰ] τάγ᾽ κ΄. 
" σφίσιν] φησιν ὃ, ν ἔστυ εἰσίν . 
ἡμᾶς} ὑμᾶς τ. ς΄, ἐκεῖνα. ἐκεῖνοι, Κ. 
5. ἐκείνων} ἐκεῖνον τ 

Μπι 3 
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πόλεως ἤθους μνημεέϊον * καὶ παραδείγματα ἑστῶσι 3ο 
τοῖς βουλομένοις τι ποιέὶν “ὑμᾶς ἀγαθόν, " ὅτι τοὺς εὖ 

73 — ἡ πόλις ἀντευπεποίηκεν. καὶ μὴν μηδ᾽ [ἐκεῖ- 

νο ὑμᾶς ὦ ἄνδρες δ᾿ Αθηναῖοι λανθανέτω, ὅτι τῶν αἰσ'χί- 
» " "δ. ᾽ -“ ἣς Ἁ 

στῶν ἐστὶ πάντας ἀνθρώπους ἰδὲν καὶ ἀκοῦσαι τὰς μὲν 
7 Α͂Ρ δι " “ “ ᾽ 7 Ρ. 7 

συμφοράς, αἰς δὲ “ὑμᾶς ἐχρήσαντο οἱ ἄνδρες οὔτοι, 25 
᾿; ᾿ 7 ᾿ -“ * 

πάντα ἱ τὸν χρόνον κυρίας αὐτοῖς γεγενημένας, τὰς δὲ 
δωρεάς, ὡς ἀντὶ τούτων ἔλαβον παρ ὑμῶν, καὶ δὴ λελυ- 

γα μένας. πολὺ γὰρ μᾶλλον ἥρμοττε τὼ δοθέντα ἐῶντας 
» 3 7 " - Ἀ 7 ͵7 Ν Ὁ * 

των ἀτυχημώτων ὠφαίρειν, ἡ τούτων μενόντων τάς δωρεὰς 
᾽ » , ε 7 

ἀφαιρεῖσθαι. φέρε γὰρ πρὸς Διός, τίς ἔστιν ὅστις εὖ 477 
ἌΦῚ ὅρα" ͵7 ⸗ δι νὰ “ - ᾽ ͵7 

ποιεῖν ὑμῶς "βουλήσεται μέλλων, ἂν "μὲν ἀποτύχῃ, πώ- 

ἥμω δίκην δώ ἧς ἐχθροῖς, ἂν δὲ ΄ ραχρήμω δίκην δώσειν τοῖς ἐχθροῖς, ἂν δὲ "' κατορθώση, 

τὰς χάριτας παρ᾿ ὑμῶν ἀπίστους ἕξειν ; 
7 7 » 7 » —5— ͵7 ΕἸ “Ἢ 

5 Πάνυ τοίνυν ἀχθοίμην ἄν, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ τοῦτο ς 
“νον δὲ δι — μόνον " δόξαιμι δίκαιον κατηγορεῖν τοῦ νόμου, ὅτι πολ- 

λοὺς ξένους εὐεργέτας ἀφαιρέϊτωι τὴν ἀτέλειαν, τῶν δὲ 
πολιτῶν μηδέν ἄξιον “ δυκοίην ἔχειν δέξαι τῶν εὑρημένων 

ταύτην τὴν τιμήν. Ρ καὶ γὰρ τώλλα ἀγαθὰ εὐξαίμην ἃ ὧν το 

ἔγωγε παρ ἡμῖν εἶγωι πλεῖστα, καὶ ἄνδρως — 

καὶ Ἱ πλείστους εὐεργέτας τῆς πόλεως ̓  πολίτας εἶναι. 

δ πρῶτον μὲν τοίνυν Κόνωνω σκοπεῖτε, εἰ ἄρ᾽ ἄξιον κατα- 
* Ν * δ ΝᾳἪἬ Ν * 8 2 

μεμψψαμένους ἢ τὸν ἄνδρω ἢ τὼ πεπραγμένω " αὐτῷ ἄκυ- 

ρόν τι ποιῆσαι τῶν ἐκείνῳ δοθέντων. οὗτος ᾿ γάρ, ὡς ὑμῶν τις 

4 ὑμᾶς αηΐθ ponit Κ. ᾿ μὲν om. k. ante ἄν pouit 5. 
e ὅτι τοὺς} ὡς τοὺς k. ὅσους S. ἢ κατορθώσῃ] κατορθώσειν 8. 
Γ ἐκεῖνο] ἐκεῖνό γε Ἐς τιν. δόξαιμι] δείξαιμι 5.ν. 
5 ᾿Αθηναῖοι) δικασταί οογγδοῖιβΒ ὃ δοκοίην post δεῖξαι ponit k. 

5, Ρ καὶ γὰρ] καὶ γὰρ καὶ F. Κι τον, 
ἢ ὑμᾶς] ἡμᾶς k. 4 πλείστους] πιστοὺς 8, 
ἱ τὸν δηΐο πάντα poniter. om. Τ᾿ πολίτας] πολιτείας 8. 

8. 5 αὐτῷ om. 8. V. O. k. r. 8. 
Κ βουλήσεται] εὖ βουλήσεται 8. t γάρ] γὰρ ἀνὴρ F. k. 8. t. v. 
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τινῶν ἔστιν ἀκῶσαι τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ὄντων, 

μετὰ τὴν τοῦ δήμου κάθοδον τὴν ἐκ " Πειραιῶς ἀσθενοῦς 
ἡμῶν τῆς πόλεως οὔσης καὶ ναῦν οὐδεμίαν κεκτημένης, 

στρατηγῶν βασιλεῖ, "παρ " ὑμῶν οὐδ᾽ ἡντινοῦν ἀφορμὴν 
λαβών, κατεναυμάχησε Λακεδαιμονίους, καὶ ̓  πρότερον :ο 
τὸς ἄλλως ὁ ἐπιτάττοντας, εἴθισεν ἀκούειν ὑμῶν, καὶ τοὺς 

ἁρμοστὰς ἐξήλασεν ἐκ τῶν νήσων, καὶ μετὰ ταῦτα δεὺρ' 
ἐλθὼν ἀνέστησε τὰ " τείχη, καὶ πρῶτος πάλιν περὶ τῆς 

ἡγεμονίας ἐποίησε τῇ πόλει τὸν * πρὸς Λακεδαμο- 25 

7) νίους. εἶναι. καὶ γάρ τοι μόνω " τῶν πάντων αὐτῷ τοῦτ᾽ 

ἐν. τῇ στήλη γέγραπται" ἐπειδὴ Κόνων, φησίν, ἠλευθέρωσε 
οτῶς. ᾿Αθηναίων συμμάχους. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ γράμμα 

— δικασταὶ ἐ ἐκείνῳ μὲν φιλοτιμία πρὸς ὑμᾶς αὐ- 

τούς, * δὲ πρὸς “ πάντας τοὺς “Ἑλληνας᾽ ὅτου γὰρ ἄν 478 
τις παρ᾽ " ἡμῶν ἀγαθοῦ τὸς ἄλλοις αἴτιος γένηται, τούτου 

ϑτὴν δόξαν τὸ τῆς πόλεως ὄνομα καρπῶῶται. διόπερ οὐ 
μόνον αὐτῷ τὴν ἀτέλειαν ἔδωκαν οἱ τότε, ἀλλὰ καὶ χαλ- 

Ἶ κῆν. ὠκέα ὦ ὥσπερ ̓ Αρμοδίου καὶ ᾿Αριστογείτονος ἔστησαν 
; πρώτου" ἡγοῦντο γὰρ οὐ μικρὰν τυραννίδα καὶ τοῦτον, τὴν 

, ίων ἀρχὴν καταλύσαντα, πεπαυκέναι. ἵν᾽ οὖν 
μᾶλλον οἷς λέγω προσέχητε, τὰ ψηφίσμαβ ὁ ὑμῖν αὔτ᾽ 

— ——— τὰ τότε ψηφισθέντα τῷ Κόνωνι. Acye. 
* ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. το 

τ Ἢ οὐ τοίνυν "ὑφ᾽ ὑμῶν μόνον ὁ Κόνων ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 

ναῖοι " τότ᾽ ἷ ἐτιμήθη, πράξας ἃ διεξηλθον ἐγώ, ἀλλὰ καὶ 

—— τοῦ ποροις Ἐ. τιν. ς ἀναγνώσεται ἀνάγνωτε Ο. 

"ἢ 

» 

* 
9 

τ 

———— καὶ τοῦ, S. Γ Λέγε οπι. ν. 
——* εἰφ' ὑμῶν μέν] μένον ἐφ ἡμῶν. 
ἐτηνμὴ τὰς, τὰς τοι — ὑφ᾽ ὑμῶν μένων. 

ἐρς * — ' ἐτιμήθη) ἐκετιμήθη F. 8.0... 
ὁ ἡμῶν ὑμῶν ν. τιν, 

Μι 4 



56 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Θκ.ΧΧ, 

ὑπ᾿ ἄλλων πολλῶν, οἱ δικαίως ὧν " εὐεργέτηντο χάριν 

ὥοντο δὲν ἀποδιδόναι. οὐκοῦν αἰσχρόν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθη-ας 

ναΐσι, εἰ αἱ μὲν παρὰ * ἄλλοις * βέβαιοι μώου-- 

σιν αὐτῶ, τῆς δὲ παρ ' ὑμῶν μόνης "᾿ τοῦτ᾽ ἀφαιρεθήσε- 
ϑοται. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνο καλόν, ζῶντα μὲν " αὐτὸν οὕτω 

τιμῶν ὥστε τοσούτων ὅσων ἀκηκόατε ἀξιοῦν, ἐπειδὴ “ δὲ 
Ρ τετελεύτηκε, μηδεμίαν ποιησαμένους “ τούτων " μνείαν :ο 

ἀφελέσθαι τι τῶν δοθέντων τότε. πολλὼ μὲν γάρ ἐστιν 
᾿ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου πρωχβέντων ἄξια ἐπαί- 

νδυ," δὲ ἃ πάντα προσήκει μὴ λύειν τὰς ἐπὶ τούτοις δὸ-- 

θείσας δωρεώς, κάλλιστον δὲ " πάντων ἡ τῶν τειχῶν ἀνά-- 

ϑιστάσις. ᾿ γνοίη δ᾽ ἄν τις, εἰ παραθοίη πῶς " Θεμιστο-ε:ς 

κλῆς ὁ τῶν καθ᾿ ἑαυτὸν " ἁπάντων ἀνδρῶν ἐνδοξότατος 

ταὐτὸ τοῦτ᾽ ἐποίησεν. λέγεται τοίνυν ἐκέϊνος τειχίζειν εἰ- 

“πὼν 7 τδὶς πολίταις, κἂν ἀφικνήταί τις ἐκ Λακεδαήμο- 

γος, κατέχειν κελεύσως, οἴχεσθοων πρεσβεύων αὐτὸς ὡς 470 
τοὺς Λακεδαιμονίους, λόγων “ δὲ γιγνομένων ἐκεέϊ, καί 

τινῶν ἀπαγγελλόντων ὡς ᾿Αθηναῖοι τειχίζουσιν, ἀρνεῖσθαι 

καὶ πρέσβεις πέμπειν " τοὺς σκεψομένους κελεύειν, ἐπει-- 
δὴ δ᾽ οὐχ ἧκον οὗτοι, πέμπειν ἑτέρους παραινεῖν. “καὶ 
πάντες ἴσως ἀκηκόατε ὃν τρίτον — λέγεται 

82" Λακεδαιμονίους. φημὶ τοίνυν ἐγώ (καὶ ἘΝΗ͂Ν Διός, “ ὦ 

ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, μηδεὶς φθόνῳ τὴ τὸ μέλλον “ ἀκούση, ἀλλ᾽, 

—— Ἂς μὲ — πάντων] ἁπάντων V. * 
7 γνοίη] γνώη Κ. ὍΝ 

ηἠργέτηντο Τ. εὐεργέτην Ο. " Θεμιστοκλῆς] περικλῆς Γ΄ 
᾿ ὑμῶν) ἡμῶν Κ. * ἁπάντων ἀνδρῶν) ἀνδρῶν ὦπάν- 
τὸ τοῦτο] τοῦ pr. Κ. των k. 
π αὐτὸν om. Γ΄. Υ̓ τοῖς οἴῃ. Κ. 
9 δὲ om. 8. 2 δὲ} δέ τινων t. 
Ρ' τετελεύτηκε] ἐτελεύτησε F. Κ. a τοὺς om. 5. Ὑ,Ὁ,.5. 

εν Ὁ Λακεδαιμονίους στὰ» 8. k. 
᾿ 4 τρούξων} τούτων μηδενὸς F. t. ν, ς ὦ οἵκι, Ὁ. κ. 3. 

᾿ μνείαν ante τούτων ponit ὁ. 4 ἀκούσῃ) ἀκούσῃ ἂν τ. 
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ἂν ἀληθὲς ἡ, ̓σκοκ το), ὅ ὅσῳ τὸ φανερῶς τοῦ λάθρᾳ 
πρήττω καὶ τὸ νικῶντας τοῦ παρακρουσαμένους πράτ- 1ο 
τεῖν ὁτιοῦν “ ἐντιμότερον, ' τοσούτω κάλλιον Κόνωνα τὰ 
—— — ὃ μὲν γὰρ λαθών, ὁ δὲ 

* 

πδ΄ — αὖτ᾽ ἐποίησεν. οὐ τοίνυν 

«ἄξιον τὰν τοιοῦτον ὑφ᾽ ' ὑμῶν ἀδικηθῆναι, οὐδ᾽ ἔλαττον τ: 
σχεῖν τῶν ῥητόρων τῶν ' διδαξόντων ὡς " ἀφελέσθα, τι 

᾿ς χρὴ τῶν ἐκείνω δοθέντων. 
—— —— τὸν Χαβρίου " περί- 

δωμεν ἀφαιρεθέντα τὴν ἀτέλειαν, ἣν ὁ πατὴρ αὐτῷ δὲ- 
ἰκαίως παρ᾽ ἢ ὑμῶν λαβὼν κατέλιπεν. ἀλλ᾽ οὐδένα ἀν- 
θρώπων εὖ “ φρονοῶντ᾽ οἴομαι ταῦτ᾽ "ἂν φῆσα;, καλῶς :ο 
ἔχειν. ἴστε μὲν οὖν ἴσως καὶ ἄνευ τοῦ παρ᾽ ἐμοῦ λόγου 
ὅτι σπουδαῖος Χαβρίας ἦν ἀνήρ, οὐ μὴν κωλύει γ᾽ οὐδὲν 
εκώμὲ διὰ βραχέων ἐπιμνησθῆναι τῶν πεπραγμένων αὐτῷ. 

ϑρὴν μὲν οὖν τρόπον ὑμᾶς ἔχων πρὸς ἅπαντας Πελοποννή- 1:5 
σίους παρετάξατο ἐν Θήβαις, καὶ ὡς ᾿Γοργώπαν ἀπέ- 
κτεῖνεν ἐν Αἰγίνη, καὶ ὅσα ἐν Κύπρῳ τρόπαια ἔστησε καὶ 
μετὼ ταῦτ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ὅτι πᾶσαν "ἐπελθὼν ὀλίγου 

A λέγειν χώραν οὐδαμοῦ " τὸ τῆς πόλεως ὄνομ οὐδ᾽ 

αὑτὸν κατήσχυνεν, οὔτε πάνυ ῥάδιον, κατὰ τὴν ἀξίαν εἰ- 4,80 

πεν, πολλή τ᾿ αἰσχύνη λέγοντος ἐμοῦ ταῦτ᾽ ἐλάττω φα- 

γῆναι τῆς ἐν ἑκάστῳ γὺν περὶ αὐτοῦ δόξης ὑπαρχούσης" 

“ ἐντιμότερον} ἑτωμότερον ἴκ. 5. τὸν Χαβρώῶυ ὟΥ. Ο. Κι, τ. 8. ν. 
Γ τοσούτῳ) τοσοῦτον ἱ. vulg. τοῦ Χ 

᾿ Β κωλύσωτας) κωλώοντας Γ. 9. περιίδωμεν ἀφαιρεθέντα περιί- 
ἢ αὖτ᾽ ἐποίησεν 5. Ὑ..τ. ἀντε- ὅδὼν ἀφαιρεθέντων Ὁ 

αὐίησιν 85. ταῦτ᾽ ἐποίησεν K. ταυτὸ » ὑμῶν) ἡμῦν Κ. 
τοῦτο ἐκοίησεν Εν, Ἵ φρονοῦντα φρονοῦντας τ΄. 

“- Σ μιν} ἐμῶν Κα — —— 
* σχεῖν} ἔχειν ἱ. " Γοργώταν γορῤγόεαν τ. 
1 διδαξέντων) διδαξέντων ἡμᾶς Ἐ. ἐπελθὼν) ἀπελθὼν ». 

t. διδαξέντων ὑμᾶς τ... " πὸ τῆς] Hine ineipit alterum 
τ ἀφελέσθα.} ἀφαιρεῖσθαί Κ. volumen v. 
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ἃ δ᾽ οὐδαμῶς ἂν εἰπὼν οἶμαι μικρὰ ποιῆσαι, ταῦθ᾽ ὑπο- 
85 μνῆσαι πειράσομαι. ἐνίκησε μὲν τοίνυν " Λακεδαιμονίους 5 

ναυμαχίω καὶ πεντήκοντα μιᾶς " δεούσας ἔλαβεν αἰχ- 
μαλώτους τριήρεις, εἷλε δὲ τῶν νήσων τούτων τὰς πολ-᾿ 

λὰς καὶ παρέδωκεν " ὑμὴν καὶ " φιλίας ἐποίησεν ἐχθρῶς 
ἐχούσας πρότερον, τρισχίλια δ᾽ αἰχμάλωτα σώματα το 
δεὺρ ἤγαγε, καὶ πλέον ἢ δέκω καὶ ἑκατὸν τάλαντ᾽ 
ἀπέφηνεν ἀπὸ τῶν πολεμίων. καὶ τούτων πάντων ἢ ὑμῶν 

86 τινές, οἱ ὃ πρεσβύτατοι, μάρτυρές εἰσί μοι. πρὸς δὲ τού-- 

τοις ἄλλας τριήρεις πλέον ἢ εἴκοσιν εἷλε, κατὰ μίαν καὶ 

δύο λαμβάνων, ἃς ἁπάσας εἰς τοὺς “ ὑμετέρους λιμένας 15 

κατήγαγεν. ἑνὶ δὲ κεφαλαίῳ, μόνος τῶν “ πάντων στρω-. 

τηγῶν οὐ πόλιν, οὐ φρούριον, οὐ ναῦν, οὐ στρατιώτην ἀπώ- 

λεσεν οὐδένω ἡγούμενος ὑμῶν, οὐδ᾽ ἔστιν οὐδενὶ τῶν ὑμε- 

τέρων ἐχθρῶν τρόπαιον ὅ οὐδὲν ἢ ἀφ᾽ ᾿ὑμῶν κἀκείνου, ὑμῖν :ο 
8)" δ᾽ ἀπὸ πολλῶν πολλὼ ἐκείνου στρατηγοῦντος. ἵνα δὲ 

᾿ μὴ λέγων ὶ παραλίπω τι Ἢ τῶν πεπραγμένων αὐτῷ, ἀνα- 

γνώσεται γεγραμμένας ὑμῖν τάς τε ναῦς ὅσας ἔλαβε καὶ 

οὗ ἑκάστην, καὶ τῶν πόλεων τὸν ἀριθμὸν καὶ τῶν χρημά- 

τῶν τὸ πλῆθος καὶ τῶν τροπαίων, οὗ ἕκαστον. Λέγε. 25 

ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ XABPIOV. 

88 Δοκεῖ τισὶν " ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ο᾽ ᾿Αθηναῖοι, Ῥ οὗτος ὁ 

x Λακεδ. ναυμ.} ναυμ. λακεδ. K. n ἀφ᾽ καθ᾽ γρ. 8. 

Υ δεούσας δρυσῶς F. δεούσης K.r. ' ὑμῶν) ὑμῶν τε F. k. * 
23 2322* 

ὑμῖν} ἡμῖν Κι. κ δ᾽ ἀπὸ Κα τιν. δ᾽ α΄ 8. δ᾽ ἀπὸ 
" φιλίας 8. νυ]ρ. φίλας. Ε, δ᾽ αὖ Υ. Ο. τ.5. 
» ὑμῶν τινὲς] τινὲς ὑμῶν Κ. ' παραλίπω τι] παραλείπω τι ἴων. 

ς πρεσβύτατοι) ——— F. * μου ἐρεῖς τω Κ. Ἶ Ἶ 
— ὁμονέμος Κ: τῶν πεπραγμένων) πεπραγμένον 

e πάντων] ἁπάντων F. ἴ, ν. ἣν 
Γ ὑμῶν---οὑμετέρων----ὑμῶν) ἡμῶν "8. ὑμῖν 8 

ἡμετέ ἡμῶ ᾿Αθηναῖοι] —8 Ο. 5. --ἡμετέ μῶν Κ. 
—— Ρ οὗτος] οὑτοσὶ F. τιν. 
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τοσαύτας πόλεις λαβὼν καὶ τριήρεις τῶν πολεμίων ναυ- 
᾿ μαχία νικήσας καὶ τοσούτων καλῶν αἴτιος ὧν, αἰσχροῦ 48: 

δ᾽ οὐδενὸς τῇ πόλει ἄξιος εἶναι “ ἀποστερηθῆναι: τὴν ἀτέ- 

ο΄ λείᾶν, ἣν εὕρετο παρ ὑμῶν καὶ τῷ υἱέϊ "κατέλιπεν; ἐγὼ 

μὲν " οὐκ οἴομαι. καὶ γὰρ ἂν ἄλογον εἴη" μίαν μὲν πό- 
λιν “εἰ ἀπώλεσεν ἢ ναῦς δέκα μόνας, περὶ προδοσίας ς 
ἂν αὐτὸν εἰσήγγελλον οὗτοι, καὶ " εἰ ἑάλω, τὸν ἅπαντ᾽ 

Βδοὰν " ἀπολώλει χρόνον" ἐπειδὴ 7 δὲ τοὐναντίον ἑπτακαί- 

δεκα " μὲν πόλεις " εἷλεν, ἑβδομήκοντα δὲ ναῦς ἔλαβε, 

τρισχμλίους δ᾽ αἰχμαλώτους, δέκα δὲ καὶ ἑκατὸν τά- 
λαντ᾽ ἀπέφηνε, τοσαῦτα δ᾽ ἔστησε τρόπαια, τηνικαῦτα το 

Ὁ δ᾽ οὐκ ἔσται κύρι᾽ “ αὐτῶ τὰ δοθέντα ἐπὶ τούτοις. καὶ 
μὴν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι καὶ ζῶν πάνθ ὑπὲρ ὑμῶν φανή- 
—— καὶ τὴν τελευτὴν αὐτὴν τοῦ βίου 

πεποιημένος. οὐχ ὑπὲρ ἄλλου τινός, ὥστε δικαίως ἂν οὖ τς 

μόνον διὰ τὰ ζῶντι πεπραγμένα φαίνοισϑε εὐνοϊκῶς δια- 
90 κείμενοι πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ διὰ ταύτην. ἄξιον 

τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, κἀκεῖνο σκοπεϊν, ὅπως μὴ 

φανούμεθα φαυλότεροι Χίων περὶ τοὺς εὐεργέτας γεγενη- 10 
* - *X " — * d » ΄᾿ —8 * - " 

μένοι. εἰ γὰρ ἐκεῖνοι μέν, “ ἐφ᾽ οὺς μεθ ὅπλων ἦλθεν ἐν 
ἐχθροῦ τάξει, μηδὲν ὧν ἔδοσαν πρότερον νῦν ἀφήρηνται, 
ἀλλὰ τὰς “παλαιὰς χάριτας μείζους τῶν ' καινῶν ἐγ- 
κλημάτων πεποίηνται, ὑμεῖς δ᾽, ὑπὲρ ὧν ἐπ᾽ ἐκείνους 

Ε ἐλθὼν ἐτελεύτησεν, ἀντὶ τοῦ διὰ ταῦτ᾽ ἔτε μᾶλλον ὃ αὐ- ̓ς 

 ἀποστερηθῆνα. ἀφαιρεθῆναι k. ξ μὲν οἷω. S. 
εἴ γρ. 8. " εἷλεν ὁπ. 5, 

Τ᾿ κατέλιπεν} κατέλειπεν S. Ὁ ante οὐκ ον. k. 
" οὐκ οἴομαι οι. t. ς αὐτῷ post ἔσται ponit k. 
᾿ εἴ om. δ, ante μίαν ponit r. ἀ ἐφ᾽ οἷς} ἐφ᾽ εἷς Ο, 
" εἰ ἀπίο ἑάλω οὔ. 8, τ, ς καλαιὰςἾ πάλα; V. k. τ. 5. 
Χ ἀπολώλει ἀπωλώλει ἘΞῪ.0Ο. [ καινῶν] κοινῶν t. 

τι Κ, 5, et correctus v. Κ ἐλθὼν ἐπελθὼν ν. 
Υ δὲ οἵ, ἴ, δ αὐτὸν τιμᾷν} τιμᾷν αὐτὸν k. 
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τὸν τιμῶν καὶ τῶν ἐπὶ ταῖς ' πρότερον εὐεργεσίαις τι δὸ- 
θότων ἀφηρημένοι φανήσεσθε, πῶς οὐκ εἰκότως αἰσχώνην 

οΙ ἕξετε; καὶ μὴν Κ καὶ κατ᾽ ἐκεῖνο ἀνάξι ἂν εἴη — 
ὁ παῖς, εἰ τῆς δωρεᾶς ἀφαιρεθείη, καθ᾽ ὃ παλλώκις ' ὑμῶν 482 

στρατηγήσαντος Χαβρίου οὐδενὸς πώποθ᾽ υἱὸς ὀρφανὸς 
δὲ ἐκεῖνον ἐγένετο, αὐτὸς δ᾽ ἐν ὀρφανία τέβρωπται διὼ 

τὴν πρὸς “ ὑμᾶς φιλοτιμίαν τῶ — οὕτω γὰρ ὡς 
ἀληθῶς ἔ ὅμουγε — βεβαίως πῶς " ἐκεῖνος ὃ φιλό-ς 

πόλις, ὥστε δοκῶν καὶ "ὶ ὧν ἀσφαλέστατος στρατηγοῦ 
ἁπάντων ὑπὲρ μὲν ὑμῶν, ὁπ ὁπόθ᾽ 4“ ἡ ἤγοιτο, ἐχρῆτο τούτῳ, 

ὑπὲρ '" αὑτοῦ δέ, ἐπειδὴ τὸ καθ᾽ αὑτὸν ἐτάχθη κινδυνεύειν» 

παρεῖδε, καὶ μᾶλλον εἵλετα μὴ ζῆν ἢ καταισχῶναι τὰς το 
οαπαρ ὑμῶν" ὑπαρχούσας αὐτῷ τιμάς. εἶθ᾽ ὑπὲρ ὧν ἐκεῖνος 

ὥετο δεῖν ἀποθνήσκειν ἢ νικῶν, ταῦθ᾽ ἡμέϊς ἀφελώμεθα 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ; καὶ τί φήσομεν, ὠ 7 ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὅταν 

τὼ μὲν τρόπαια ἑστήκῃ δῆλα πᾶσιν ἀνθρώποις; ἃ ὑπὲρ 

ὑμῶν στρατηγῶν ἐκεῖνος ἔστησε, 'τῶν δ᾽ ἐπὶ τούτοις δὼ- 15 

ρεῶν ἀφηρημένον τε φαίνηται ; οὐ σκέψνεσθε, 3 ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι, καὶ λογιέῖσθε ὅτι νῶν οὐχ ὁ νόμος κρίνεται, 

πότερόν ἐστιν ἐπιτήδειος ἢ οὔ, ἀλλ᾽ ὑμέϊς δοκιμάζεσθε, 

εἴτ᾽ ἐπιτήδειοι ᾿ πάσχειν ἐστε εὖ τὸν " λοιπὸν χρόνον εἴτε 20 

μή; ̓ 

Λαβὲ δὴ καὶ τὸ τῷ —— ψήφισμα ψηφισίό. 
ὅρω δὴ καὶ σκόπει" δῇ γὰρ αὐτὸ ἐνταῦθ᾽ εἶναί που. ́ 

δεν —— ἧς Ρ ὧν ὡς Υ΄. ἱ πρότερον] πρότερον F. προτέραις 4 —38* ἡγεῖτο t.v. 
᾿ Τ' ᾿ ν r αὑτοῦ] ἑαυτοῦ k. τ. 

᾿ καὶ ΠΣ 01}, 8. ὁ ὑπαρχ. αὐτῷ αὐτῷ ὕπαρχ. τ. 
ὑμῶν] ἡμῶν t πάσχειν ἐστὲ] ἐστε πάσχειν ιν. 

w ὑμᾶς} ἡμᾶς k. 
5 ἐκεῖνος] ἐκεῖνο 8. Ἶ ἃ λοιπὸν] ἐπίλοιπον v. 

Ὁ ψήφισμα ψηφισθ ψηφίσματι ο φιλόπολις] εἶναι φιλόπολις k. —* 

στρατηγὺς εἶναι φιλόπολις γτ. ἐγένετο —— * — ψήφισμα Κ. 

φιλόπολις F. V. Ο. 5. t. ν. ἡ αὐτὸ] αὐτῶ τ. ᾿ 
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3 Ἐγὼ δ᾽ ἔτι τοῦτ᾽ εἰπεῖν ὑπὲρ Χαβρίου βούλομαι. 
—— ᾿Αθηναῖοι, τιμῶντές πότε ᾿Ιφικράτην οὐ 

νον, ἀλλὰ " καὶ δὶ ἐκεῖνον Στράβακα 15: 
τον" καὶ πάλιν Τιμοθέῳ διδόντες τὴν δὼ- 

ἵν νι μένω νμον ἰκίας καὶ Κλεάρχω καί τισιν ἄλλοις 

F 

— 
ο΄ καὴ δὲ αὑτὸν εὖ ποιῆσαι τούτων τινὰς τῶν εὑρημένων τὴν 
ο΄ ἀτέλειαν, οὺς νῦν οὗτοι μεμφόμενοι πάντας ἀφαιρεῖσθαι 

β ἊΣ: κελεύουσιν ὁμοίως, οὐκ ἂν ἐδώκατε ταύτην αὐτῶ τὴν χά- ς 

τς φινῃ ἔγωγε ἡ ἡγῶμαι. δῶρ δ᾽ ἐπκιῶνοῦ ὧν τότ᾽ "ἀδύκατο 
εἶ A⸗bpeci⸗, διὰ τούτους νῦν αὐτὸν ἐκεῖνον —— τὴν 

᾿ φρτύλειαν; ἀλλ᾽ ἄλογον. οὐδὲ γὰρ ὑμῖν “ ἁρμόττει " δὸ- 
Γ ο΄ κἂν παρὰ μὲν τὰς εὐεργεσίας οὕτω προχείρως ἔχειν, το 

ὥστε μὴ μόνον αὐτοὺς τοὺς εὐεργέτως τιμῶν ἀλλὰ καὶ 
τὼς ὀκέίνων Φίλους, ἐπειδὰν δὲ “χρόνος ' διέλθη βραχύς,. 

; καὶ ὅσα αὐτοῖς Ε διδώκατε, ταῦτ᾽ " ἀφαιρεῖσθαι. 
ἔ Φιυὐκικ ΦΉΦΙΣΜΑ ἼΩΝ ΧΑΒΡΙΟΥ͂ ΤΙΜΏΩΝ. 
-. — μὲν τοίνυν ἀδικήσετε, εἰ μὴ ** τὸν νόμον, τς 

τς πρὸς πολλοῖς ἄλλοις, οὺς ἀκηκόατε, ' εἰσίν, ὦ ἄνδρες 

— — ——— σκοπεῖτε " δὴ καὶ λογίσασθε " ἐν ὑμῶν αὐ- 
τ τῆν, εἴ εἴ τινες τούτων τῶν τετελευτηκότων λάβθοιεν τρόπω 

“δὴ 85. x δεδώκατε) ἔδώκατε F. 
— καὶ δι'--- ον ἀφαιρεῖσθε 8... 

ὲ Σ 8" 
δ... — ὀλύστρατον V.s. ᾿ ΤΩΝ ante ΧΑΒΡΙΟΥ om. F. 

et . F. ὀλύστρατω Ὁ. Υ. Ο..Κ. ν.5. 
ἐβόκατε —— 0.1... καῇ ας ΒΚ. εν. 

Ε΄ eeien ἐδώκατε Ι εἰσίν εἰσιν «τοι F. τ. ν. 
Ἦ ο νόρε κας ὑγανυμας τ Ο.Κ.. δικασταί οἵη. οἱ βοΐει, k. 
π΄ ἐν... 5 8}} δὲ Ἐπι.ν. 

ϑ σα δοκεῖ Κὶ οἵ σογγδοῖι v. 5 ὦ} ταρ' F.t. ν. 
ἐ διέλθῃ} διέλθοι S. k. 



542 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ On. XX. 

—8 ⸗ " ε 2* 

τινὶ τοῦ ὃ γυνὶ γιγνομένου πράγματος αἴσθησιν, ἃ ὡς ἂν 20 
᾿ » ᾽ " Ν, 7. ͵7 “ 

εἰκότως ἀγανωκτήσειαν. εἰ γὰρ ὧν ἔργῳ πεποίηκεν ἐκῶώ- 
ν» ὦ ε * 7 ΒΝ ⸗ * 7 

στος αὐτῶν ὑμᾶς εὖ, τούτων ἐκ λόγου κρίσις γίγνεται, 
» ΔΙ 4 Ὁ 7 ἊΝ e ⁊ * Ν 

καὶ τὰ καλῶς πραχβένθ ὑπ᾽ ἐκείνων, " ἂν ὑφ᾽ "ἡμῶν μὴ 
* -“, 7] ὔ * 7 ⸗ 

κώλως ῥηθὴ τῶ λόγω, μαᾶτην τοῖς πονήσωσιν εἰργώσται, 25 
΄-ὉὋ΄ » * 7 

πῶς οὐ δεινὼ πάσχουσιν ; 
ε ͵ ἐ δὴ «2... δ᾽ u 9 * “ ε 3 ; 

97 Ἵνα τοίνυν " εἰδήτε, ὦ ἄνόρες “ Αθηναίοι, οτε ὡς ὡλη- 
— — -᾿ 7 7 

βῶς ἐπὶ πᾶσι δικαίοις ποιούμεθα τοὺς λόγους πάντας, 
χ" ΄ Ν ε»ν Ν ἡδὲ * σθ -“ “ 
ὅσους λέγομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐδὲν ἐσ ὁ τι τοῦ πάρα- 

. ΄ * 4. «“ 

κρόύσασθαι καὶ φενακίσαι λέγεται παρ᾿ ᾽ ἥμων " ἐἵνεκω, 
᾽ Ν φίθς. τῇ F * 

ἃ ἀναγνώσεται τὸν νόμον ὑμῖν ὃν παρεισφέρομεν γρώνναν- 484 
» »"»“» Ε ᾽ » 7 ΄ 

οϑτες ἀντὶ τοῦδε, ὃν οὐκ ἐπιτήδειον ἢ εἶναί φάμεν. γνώσε- 
Ν 2 * — “ 

σθε γὼρ ἐκ τούτου πρόνοιών τινώ ἔχοντας ἡμᾶς καὶ ὅπως 
ε -“" X ⸗ «“ 7 

ὑμεῖς μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσαι δόξετε, καὶ ὅπως, εἴ τινά 9 
͵ » ε ΄ Ν δ 7 Ν 7 

τις κατωμεμῴεται των ευρήμένων τῶς θωρεάς, ὧν δίκαιον 
7 — ⸗ —XA ς ἃ ὐδεὶ 

ἡ, κρινῶς πῶρ υμίῖν ὠφαιρήσετωι, κ͵ὶ ὁπῶς, “οὑς οὐδεὶς 
* δῆ »᾿ ὰ “, ἣν δ ΄ Ἢ 

φθῶν ὥντεῖίσσγοίι μή οὐ δειν ἐχείν, ἐξουσι τὰ δοθέντα. καὶ 
7 7] ᾽ * ᾽ Ν ε ΄ « 

τούτων πάντων οὐδὲν “ ἐστι καινὸν οὐδ᾽ ἡμέτερον εὕρημω, 
5 δ Ν ὰ 7 * ᾿ς - 7 
ἀλλ᾽ ὁ παλαιός, ὃν οὗτος παρέβη, νόμος οὕτω κελεύει το 

—9 * 2 ⁊ 7 

νομοθετεῖν, γράφεσθαι μέν, ἂν τίς τινώ τῶν ὑπαρχόντων. 
7 Ν * » ἂν ΟΡ * ϑὺΝ, 

γόμων μή κώλως ἔχειν ἡἥγήται, παρεισῴερειν δ᾽ αὐτὸν 
2 ὲ ὃς 7 Ἂ , ΑΝ ς- »"» Φ 59 — — 

ἄλλον, ὃν ἂν τιθῇ λύων ἐκεῖνον, ὑμῶς δ᾽ ἀκούσαντας ἑλέ- 
Ν Ν "“ * « " 

τοοσθα, τὸν κρείττω. οὐ γὰρ ὥὦετο ' δὲν ὁ Σόλων, ὁ τοῦτον 15 

Ρ γυνὴ] νῦν ἴ, 8 ἀνωγνώσεται] ἀνάγνωτε Ὁ. ἡ 
4 ὡς] πῶς Κ. et γρ. F. 8. Ὁ εἶναί φαμεν φαμεν εἶναι k. 
τ ἄν ὑφ ἅ ὑφ᾽ Ὑ. τ. 5. ς οὺς om. V. Ο. 5. t. ν. 

ΤΑΝ, — ἀ ἕξ ἐξουσίαν F. V. Ο. τ΄. 8. 
᾿ ᾿ ἡμῖν) ὑμῶν Ο. ὑμῶν F. V.r ι, ν. * — 

— e ἐστι καινὸν ἡμέτερον ἔσθ᾽ 
ξ , -ἔς ε — — —— 
x ὅσους) οὗς 5. V. O. k. 5. ΠΣ πὸ «δρᾷν η -“ 

— ἡμῶν] ὑμῶν Οἱ ἵ. δεῖν om. 5.0. Ο. Κ. τ. 5. 

σ΄ 

2 εἵνεκα ἕνεκα τ΄. 
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τὸν τρόπον προστάξας νομοθετεῖν, τοὺς μὲν θεσμοθέτας 
χρὺς ἐπὶ τοὺς νόμους " κληρουμένους δὶς δοκιμασθέντας 
ἄρχειν, ἔν τε τῇ βουλὴ καὶ παρ " ὑμῖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, 

τοὺς δὲ γόμους αὐτούς, καθ οὺς καὶ τούτοις ἄρχειν καὶ 

ἰπᾷσι τοῖς ἄλλοις πολιτεύεσθαι ἢ προσήκει, ἐπὶ καιροῦ το 
͵ ᾿ τεθώτας, ὕ ὅπως ἔτυχον, μὴ ϑυκιμασθώτας κυρίους εἶναι. 

οι καὶ γάρ τοι τότε μέν, τέως τὸν τρόπον τοῦτον ἐνομοθέτουν, 
τόϊς μὲν ὑπάρχουσι νόμοις ἐχρῶντο, καινοὺς δ᾽ οὐκ ἐτί- 

ο΄ θεσαν ἐπειδὴ " δὲ τῶν πολιτευομένων τινὲς δυνηθέντες, ᾿ς 

ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, κατεσκεύασαν αὑτοῖς ἐξεῖναι νομο- 
θετεϊν, ὅταν τις βούληται καὶ ὃν ἂν τύχῃ τρόπον, " τοσοῦ- 

τοι μὲν οἱ ἐναντίοι σφίσιν αὐτοῖς εἰσὶ νόμοι, “ὥστε ἢ χε- 
2 ᾿ ροτονεῖθ᾽ ὑ ὑμώς τοὺς ̓ λαλέξοτας τοὺς ἐναντίους ἐπὶ πάμ- 

ποῦ πολὺν ἤδη χρόνον, καὶ τὸ πράγμα οὐδὲν μᾶλλον δύναται 48ς 

πέρας ̓ σχεῖν, ψηφισμάτων δ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν διαφέρουσιν 

δ νεΝ ἀλλὰ γεώτεροι οἱ νόμοι, καθ᾿ οὺς τὰ ψηφίσμα- 
τὰ δῶ γράφεσθαι, τῶν ψηφισμάτων " αὐτῶν ὑμῖν εἰσίν. 

Ἵν οὖν μὴ λόγον λέγω μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν νόμον αὐτὸν, 
ὅν φημι δείξω, λαβέ μοι τὸν νόμον καθ᾽ ὃν ἦσαν οἱ "πρό- 

— νομοθέται. λέγε. 
ΝΟΜΟΣ. 

103 — τρόπον, "ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὁ Σόλων το 

2 τοὺς νόμους ὡς καλῶς κελεύει τιθέναι, πρῶτον μὲν παρ᾽ 

πο κυρουμένους k. 4 διαλέξοντας] διαλέξωντας t. 
5* τ σχεῖν} ἔχειν FyWL.. 
ἱ ᾳᾷᾶσι om. —* ἐν — 
..6 δ" μόνον : 

—— ] 3. μοῦ 5 πρότερον πρότεροι ἧς, 

1 ἔτυχε» ἔτύχεν Ἐ. 5. ν. — 
προς 4 . χες" Ζ' ᾿ ——— ante ὃν ρο- 
ΝΠ nit τ. ὦ ἀθϑηναῖοι k. codem posi - 

᾿ ΨΚ χειροτονεῖθ᾽  ἐχειροτονεῖθ' V.O. * 
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ὑμῖν, δ [εν] τοῖς ὀμωμονόσι, παρ οἷσπερ καὶ ΜΕΝΟΝ κυ- 
— ἔπειτα λύοντα τοὺς ἐναντίους; ἵν᾿ εἷς ἢ πρὸ τῶν 

ὄντων ἑκάστου νόμος καὶ μὴ τοὺς ἰδιώτως αὐτὸ τῶτο, 
ταράττη καὶ ποίῇ τῶν ἅπαντας εἰδότων τοὺς νόμους τ: 
* » " * “" 24 —3 ΄“ τ 

ἐλᾶττον ἔχειν, ὠλλῶ σγῶσὶν ἡ “ταῦυτῶῷ ἀνάγνωναι καὶ 

τος μαθεῖν ἁπλῷ καὶ σαφὴ τὼ δίκαιω. καὶ πρὸ τούτων γ᾽ 
ἀν ΝΖ » » d * Ν —* ᾿ ἐπέταξεν ἐκθεῖναι “πρόσθε τῶν ἐπωνύμων καὶ τῷ γραμ:- 

* * , » -»" ᾽ 7 Φ 

ματεῖ παραδοῦναι, τοῦτον δ᾽ ἐν " ταῖς ἐκκλησίαις ἄνα- 
7 —7 ε» Ἵ 7 7 Ν 

γιγνώσκειν, ἐν ἕκαστος ὑμῶν ἀκούσας πολλώκις Και 10 

κατὼ σχολὴν σκεψάμενος, ' ἂν ἧ 5 καὶ δίκαια καὶ συμ- 

φέροντα, ταῦτα νορμιοθετῆ. τούτων τοίνυν τοσούτων ἢ ὄντων 

δικαίων τὸ πλῆθος οὑτοσὶ μὲν οὐδ ὁτιοῦν ἐποίησε Λεπτί- 

105 γης᾽ οὐδὲ γὰρ ἂν ὑμεῖς ποτ᾽ ἐπείσθητε, ὡς ἐγὼ νομίζω, 1:5 
θέσθ Ν 7 δ᾽ δε ἣν 4 * — 

ὧς τὸν γόμον" ἡμεῖς δ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι πάντω, καὶ ᾿ 
᾿ παρεισφέρομιεν πολλῷ ἢ καὶ ' κρείττω καὶ δικαιότερον 

Ἢ χοῦ τούτου " γύμωον. γνώσεσθε δὲ 5 ἀκούοντες. Λαβὲ καὶ 

λέγε Ῥ πρῶτον μὲν ἃ τούτου τοῦ νόμου — εἶ 486 

ἅ φαμεν δεῖν ἀντὶ τούτων τεθήνωι. “ λόγε. 

ΝΟΜΟΣ. 
* 2 538— * 7 δι 2 ε ⸗ 

106 Tauro μὲν ἐστιν ὦ του τούτου νόμυου θιωκομιεν ὡς οὐκ 5 

ἐπιτήδειω. τὰ δ᾽ "ἕξης λέγε, ἃ τούτων εἶναι βελτίω 

[ἐν om. F. et correctus Ὁ, 5. ἴν. 
Ὁ τῶν ὄντων ἑκάστου] ἑκάστου τῶν ! κρείττω] κρεῖττον Υ΄. 

ὄντων 8. τῇ τοῦ τούτου V.O.s. τούτου τοῦ 
ς ταὐτὰ] ταῦτ᾽ F. Ο. s. t. v. S. Κι τὸν τούτου τ. τούτου F. t. v. 
ἃ πρόσθε P.S. V. k.r. vulg. πρόσ- ἢ γόμον] νόμου Ὁ, 

θεν. o ἀκούοντες 8. V. O. —E— 

ξ ταῖς οἵη. 8. F. vulg. ἀκούσαντες. 

[ἂν V. ἂν 8. O. 5. ceteri ἃ ἄν. Ρ πρῶτον----τεθῆναι om. pr. k. 
8 καὶ post ἦ om. ΕΚ. 4 λέγε οπι. k 
" ὄντων om. pr. Εἰ, post δικαίων Τ᾿ τοῦ τούτου] τούτου F. τούτου τοῦ 

ponunt τον. ceteri. 
οὐ F. k. 5 ἑξῆς S. V.O.k.x.s. vulg. ἐφε- 

kx καὶ post πολλῷ om. Υ.Ὁ..᾿. ξῆς. 
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φαμέν. προσέχετε, ὦ ἄνδρες δικασταί, τούτοις ἀναγι- 
γνωσκομένοις τὸν γοῦν. λέγε. 
δι ... .“ΝΌΜΟΣ. 

᾿ ᾿ Ἐσίσχες. Τοῦτο μέν ἐστιν ἐν τοῖς " οὖσι νόμοις κυρίοις το 
J — * ᾿Αθηναῖοι καὶ σαφές, τὰς δω- 
; μιάς, "ὅσας ὁ δῆμος ἔδωκε, κυρίας εἶναι; δίκαιον, ὦ γῆ 
——— ἡ χρὴν τοίνυν Λεπτίνην μὴ πρότερον τιθέναι τὸν 
ο ἑαυτοῦ νόμον, πὴν — — γὺν δὲ 

ο΄ μαρτυρίαν καθ᾿ ἑαυτοῦ " καταλείπων ὅτι παρανομέϊ του- 15 
ο΄ τονὴ τὸν νόμον, ὅμως ἐνομοθέτει, καὶ ταῦθ᾽ ἑτέρου κελεύον- 
᾿ τὸς νόμου καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἔνοχον — 

ἐὰν ἐναντίος ἡ τόϊς πρότερον κειμένοις νόμοις. Λαβὲ δ᾽ 
᾿ —— 
3 —J ΝΟΜΟΣ. 20 

᾿ ΕΖ. πριν ον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, “ τῷ κυρίας εἶναι 
ο΄ πὰφ δωρεὰς ὅσας ὁ δῆμος ἔδωκε, τὸ μηδὲν εἶναι; " ἀτελῆ 

τούτων εἷς ὁ δῆμος ἔδωκεν; σαφῶς ᾿ γ᾽ οὑτωσί. ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐν ὦ νῦν ὅδε ἀντεισφέρει νόμω, " ἀλλ᾽ ἅ ὃ τ' ἐδώκατε, 15: 

ο΄ κύρια, καὶ πρόφασις δικαία κατὰ τῶν ἢ παράκρουσα- 
ο΄ μένων ἢ μετὰ ταῦτ᾽ ἀδικούντων ἢ ὅλως ἀναξίων, δὲ ἣν 

ο΄ ἰὸν ἂν ὑμῖν δοκὴ κωλύσετ᾽ ἔχειν τὴν δωρεάν. Λέγε τὸν 
* 

--.. ." ' 4 ; 

Ἢ δ ΝΟΜΟΣ. 48) 

J τὰ * — ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ καταμανθάνετε ὅτι 

τ οἵ. Ο. Κι. 5. τον. " ὅσαῇ] ἃς Ἐν αν. 
" εἶσι νόμοιςἿ νόμοις τούτοις τ. —2 τούτων ἀτελὴ F. 
Ἀ ἴσας] ἃς Ἐ. 1. ν. v. τοῦτω ἀτελῆ ἰ. 
ὅς τ ύωπε ηϑαὶ Γ ἢ om. 8. 
Ὁ χρῆν} ἐχρὴν ἱκ, χρὴ τ. 5 ἀλλ᾽ ἅ) ἅ ἵκ, ἄλλά τ 
3. φοῦτον) τὸν παλαιὸν τοῦτον V δ χ᾽ ξδώκατε 8. Υ, Ο. Κ΄ τ. 9. 

τυ, vulg. τε δεδώκατε. 
- Ὁ καταλείπων} καταλιπὼν ἵκ. τ om. pr. 

—as. 
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» “ » Ν, ,’ Ν 

ἐνταῦθ᾽ ἔν; καὶ τοὺς ἀξίους ἔχειν τὰ δοθέντα, καὶ " τοὺς 
΄ »", » 7 ͵ " 

μὴ τοιούτους κριθέντας, ἐὰν ' ἀδίκως τι λάβωσιν, ἀφαι- 
ρεθῆναι, καὶ τὸ λοιπὸν 4 ὑμῶν εἶναι πάνθ᾽, ὥσπερ ἐστὶ 5 

δίκαιον, Ἢ καὶ δοῦναι καὶ μή. ὡς μὲν τοίνυν οὐχὶ καλῶς 
-οο Ὲ δι * οὗτος ἔχει καὶ δικαίως ὁ νόμος, οὔτ᾽ ἐρεῖν οἴομωι Λεπ- 

᾽ * * "- * «Δ Ἁ Ὗ "» 

τίνην οὔτ᾽, ἐὰν λέγη, δεῖξαι δυνήσεσθαι" ἃ δὲ “ πρὸς τόϊς 
᾽, *⸗ ΄ 7 ε » 

θεσμοθέταις ἔλεγε, ταῦτ᾽ ἴσως λέγων παράγειν ὑμᾶς ζη- 
΄- » δ “ F — 

τήσει. ἔφη γὰρ ἐξωπάτης ἢ εἵνεκα παραγεγράφθαι τοῦ- το 
» "δ ——— * » 7 

τον τὸν νόμον, ἐὰν δ᾽ ὃν αὐτὸς ἔθηκε λυθῇ , τοῦτον οὐ τεβή-- 

ττοσεσθάϊ. ἐγὼ δ᾽, ὅτι μὲν τῇ ὑμετέρω ψψή , ῦ σεσθαι!. εγω δ᾽, ὁτί μὲν τή ὑμέτερον ψήφῳ τούτου τοῦ 
7 θέ; Ν θέ 7 F — « 

νόμου λυθέντος τὸν παρεισενεχθεντω κύριον εἰνωέ σωῴως ὃ 
Ν 7 7 αϑ᾽ ἃ ε 9 θέ * 4 εν 

παλαιὸς κελεύει γέμθξ; καῦ ὃν οἱ * eros τοῦτον “υμιν τς 

παρέγραψψαν, ἐ ἐάσω, ἵνα μὴ περὶ τούτου τις ἀντιλέγη μοι. 

ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐκέϊνο εἶμι. ὅταν ταῦτα λέγη ϑύπω, —2 

μὲν εἶνωι βελτίω καὶ δικαιότερον τόνδε τὸν νόμον οὗ τέθει-- 
δι ε Ν δὲ * 2 7 -“ R Ψ 

κεν αὐτός, ὑπὲρ δὲ τοῦ πῶς " τεθήσεται ποιέϊτωι τὸν λό- 
— 2 * δ 

111 γον. σρωτον μάν. τοίνυν εἰσὶν αὐτῶ κατὼ τοῦ —— 20 

—* πολλοὶ τρόποι, δι ὧν, ἂν " μὴ " βούληται θέϊνωι τὸν 

νόμον, αὐτὸν ἀνωγκώσει" ἔπειτ᾽ ἐγγυώμεβ ἡμεῖς, ἐγώ, 
Ν 

Φορμίων, " ἄλλον εἴ τινώ βούλεται, θήσειν τὸν νόμον. ἔστι 
x δὲ δ “ * * 2 ε 2 7 ΠΝ δὴ 4 

ε θήπου νόμος ἢ υμιν, εῶν τις ὑποσχόμενός τι τὸν θήμον 25 
22 Ν Ν δ 7 a2 Ἂς * 

ἢ " βουλὴν ἢ δικαστήριον " ἐξαπατήση, τὰ ἔσχατω πά- 
2 « * ε 8 — 

σχεῖν. ἐγγυώμεθα, ὑπισχνούμεθα. οἱ θεσμοθέται ταυτῶ 
7 δι τς 7 Ν » ΄ " »“ 

112 γρωφόντων, ἐπὶ τούτοις τὸ πραγμῶ γιγνέσθω. μήθ ὑμεῖς 

Κ τοὺς ante μὴ om. Ὁ. 5. μὴ om. 8. V. O. k. τ. 8. 
ἔ ͵ 

' ἀδίκως δ κως ὁ. — ——— 
πὶ καὶ ante δοῦνα, om. Εἰ. των μα ς 

Ὡ οὗτος om. Κ. δ ε ὦ ς »ὋἪ“"Ἅ᾽ 

o πρὸς] τὰ πρὸς F. ν. ὑμῖν} ἡμῖν Κ, 
“ 7 *. ] τὴν βούλην Κ. τ. 

Ρ εἵνεκα] ἕνεκα k. ᾽ βουλὴ ἢ 

, ἐ ἐ V.O. 
4 ὑμῖν] ἡμῖν k. ἡμῖν F. V. Or. 6. ξαπατήσῃ] ἐξαπατήσειν 

a. t. V. 

rebvgere] τεθείσεται O. 
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"ποιήσητε μηδὲν "ἀνάξιον ὑμῶν αὐτῶν, μήτ᾽, εἴ τις φαῦλός 
ἐστι τῶν εὑρημένων τὴν δωρεάν, ἐχέτω, ἀλλ᾽ ἰδία, κατὰ 488 

κριβήτω τὶ τὸν νόμον. εἰ δὲ ταῦτα λόγους καὶ φλυα- 

μία εἶναι φήσει, ἐκεῖνό γ᾽ οὐ λόγος" αὐτὸς “θέτω, καὶ 

μὴ λεγέτω τοῦτο, ὡς οὐ θήσομεν — κάλλιον δὲ δή- 
᾿ ποὺ τὸν ὑφ᾽ ὑμῶν κριθέντα " καλῶς ἔχειν νόμον εἰσφέρειν, 5 

β Ἶ ὃν νῦν ἀφ᾽ ὶ ἑαυτοῦ τίθησιν. 

χα * ᾿ Ἐμοὶ δ᾽ ὦ ω ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι δοκεῖ Λεπτίνης (αἱ μοι 

ἐπρὸς Δὼς μηδὲν ὀργισθῆς᾽ οὐδὲν γὰρ φλαῦρον ἐρῶ σε) 
ἢ οὐκ ἀνεγνωκέναι τοὺς Σόλωνος νόμους ἢ οὐ συνιέναι. εἰ 

γὰρ ὁ μὲν Σόλων ἔθηκε νόμον ἐξόν; δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ, ιο 

᾿ δῷ ἂν τις —— ἐὰν μὴ παῖδες ὦ ωσι γνήσιοι, οὐχ, Ἱν᾿ 

ἀποστερήσῃ, τοὺς ̓ ἐγγυτάτω γϑει τῆς ἀγχιστείας, ἀλλ᾽ 

ν᾽ εἰς τὸ μέσον καταθεὶς τὴ .» ὠφέλειαν ἐφάμιλλον ποιήσῃ 

᾿απάτὸ ποιεῖν “ἀλλήλους εὖ εὖ, σὺ δὲ τοὐναντίον εἰσενήνοχας μὴ 

) ἐξῶναι τῷ δήμῳ τῶν αὑτοῦ δοῦναι “μηδενὶ μηδὲν, πῶς σέ 

τρφήσωι τοὺς Σόλωνος ἀνεγνωκέναι νόμους ἢ συνιέναι; 

Ἶ ὃς ἔρημον ' ποιεῖς τὸν δῆμον τῶν φιλοτιμησομένων, προλέ- 

᾿ γῶν καὶ δεικνὺς ὅτι τοὺς ἀγαθόν τι ποιοῦσιν οὐδ᾽ ὁτιοῦν 

15 ἔσται πλέον. καὶ μὴν κἀκεῖνος τῶν καλῶς δοκούντων 19 

᾿ ἔχειν νόμων ϑόλωνός ἐστι, μὴ λέγειν κακῶς τὸν τεθνεῶτα, 

ἥ ᾿ς μηδ ἂν ὑπὸ τῶν ἐκείνου τις ἀκούῃ παίδων αὐτός" σὺ 
τ δὲ ποιῶ, οὐ λέγεις κακῶς " τοὺς τετελευτηκότας τῶν 

εὐεργετῶν, τῷ δεῖνι μεμφόμενος ὃ καὶ τὸν δῶν ἀνάξιον 

Ὁ ἀνάξιω ἄξιον 5. ᾿ ἐγγυτάτω S. Κιτ.5. εἰ γρ. F. 
—— νοῖσαιι Ἐ. τὸς. ἐγγύτατα τῷ. 

ὁ δέει] ἕΐτω Ο. —— ἘΡΤΙΝ 
“ καλῶς ἔχειν νἐμω) ἔχειν νέμων τ ὑπὸ τῶν] ὑπὸ τοῦ γ΄. 

“ὩΣ omne⸗ ἐφ᾽ " τοὺς} τοὺς εὖ 
ε Διὸς οηι. 8 5 καὶ οἵη. κ5 

" δὴ ἔτῳ ἘΠι. ν. 
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7 » ᾽ »“"Ἥ " 

εἶναι φάσκων, ὧν οὐδὲν ἐκείνοις προσῆκεν. ἀρ οὐ πολὺ :5 
τοῦ Σόλωνος ἀποστατέις Ῥ τῇ γνώμη; 

τό Πάνυ τοίνυν σπουδὴ τις " ἀπήγγειλέ μοι περὶ τοῦ — 

δενὶ " δεῖν μηδὲν διδόναι, μηδ᾽ ἂν ὁτιοῦν πράξη, τοιοῦτόν τι, 
λέγειν αὐτοὺς παρεσκευάσθαι, ὡς ἄρ᾽ οἱ Λακεδαιμόνιοι 

καλῶς πολιτευόμενοι καὶ " Θηβαῖοι οὐδενὶ τῶν παρ ἑαυ- 480 
τοὺς διδόασι ' τοιαύτην οὐδεμίαν τιμήν" καίτοι "καὶ παρ 

» ͵ ᾽ » . — 

117} ἐκείνοις τινές εἰσιν ἴσως ἀγαθοί. ἐμοὶ " δὲ δοκοῦσιν, Υ ὦ 

ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πάντες οἱ τοιοῦτοι λόγοι “τ αροξυντικοὶ 
μὲν’ εἶναι πρὸς τὸ τὰς ἀτελείας ὑμᾶς ἀφελέσθαι πεῖσαι, 5 
οὐ μέντοι δίκαιοί γ᾽ οὐδαμῆ. οὐ γὰρ ἀγνοῶ τοῦθ᾽, ὅτε Θη- 

* Ν δι 7 J—— “νῳνν 7 ""ν βαῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ ἡμέϊς " οὔτε νόμοις οὔτ᾽ ἔθεσι 
»“" ᾽ »“» — Ἄς * »“" 

118 χρώμεθα τοῖς αὐτοῖς οὔτε πολιτείω. αὐτὸ γὰρ τοῦτο πρῶω-- 
τον, ὃ γὺν οὗτοι ποιήσουσιν, ἐὰν ταῦτω λέγωσιν, οὐκ ἔξεστι το 

ποιεῖν παρὼ τοῖς Λακεδαιμονίοις, τῷ τῶν ᾿Αθηναίων ἐπα:- 

νεῖν νόμιμα οὐδὲ τὼ τῶν δείνων, πολλοῦ γε καὶ δεῖ, ἀλλ᾽. 
X — * 7 7 ΄ 8 “μΜἫῳν» »“, 

ὦ τῇ πῶρ εκείνοις πολιτείος συμῴερει, “τῶυτ ἐπαίνειν. 

ἀνάγκη καὶ ποιέιν. εἶτω καὶ Λακεδαιμόνιοι τῶν μὲν 
b 7 » * ΕΝ δέ ᾿ 7 — 

τοιούτων ὠὡφεστάσιν, ὥλλωι δὲ τινες πῶρ εκείνοις εἰσιὶις 

τιμαΐ, ὡς ἀπεύξαιτ᾽ ἂν “ἅπας ὁ δήμος ἐνταυθοὶ γενέ-. 
* δ τ δος .. Ὁ Χ ⸗ 3.7 

το σθαι. τίνες οὖν εἰσὶν αὗται; τὰς μὲν καθ᾿ ἕκαστον ἐάσω, 
Ὕ Ν * ᾿ς 37 »ἱ 7 ᾽ 

μίαν δ᾽, ἥ συλλαβοῦσα τῶς ἄλλως εχει, δίειμι. ἐπει- 
2 

» ΓΝ ν᾿ 

δάν τις εἰς τὴν κωλουμένην γερουσίαν ἐγκριθῆ παρωσχῶν. 

v τῇ γνώμῃ] τῆς γνώμης γρ. 8. χ δὲ7 δὴ V. Ο. Κι τ. 
4 ἀπήγγειλέ] ἀπήγγελλε F. V. v. Υ ὦ om⸗ k. 

2 οὔτε νόμοις οὔτε ἔθεσ ἢ οὔτ᾽ ἔθε- 

σιν οὔτε νόμοις . 8. 
ἀπ Δ ΩΣ " ταῦτ᾽] ταῦτ᾽ ἢ Χ..0.. χὰ. 
ὲ — —— Ὁ τοιούτων] τοιούτων ἐθῶν F. V.O. 

5, 4 v. 

— — οὐδεμίαν τοι- ΒΝ “ —E 
— ς ἅπας} vulg. ἅπαξ. 

Γ 
καὶ om. V. ο. τ. 5. εἰς om. pr. V. 

v ἐκείνοις} ἐκείνου V. O. 

et correctus S. ἀπήγγειλε Ὁ. ἀπήγ- 
γελε 8. 



ἑαυτὸν οἷον χρή, δεσπότης ἐστὶ τῶν πολλῶν. ἐκεῖ μὲν :ο 
γάρ ἐστι τῆς ἀρετῆς ἄθλον τῆς πολιτείας κυρίω γενέσθαι 
μετὰ τῶν ὁμοίων, παρὰ δ᾽ "ἡμῖν ταύτης μὲν ὁ δῆμος κύ- 

' — ὅπως μηδεὶς ἀλ- 

ο΄ Δορ Κύριος γενήσεται, σηίφανὰ ἐ δὲ καὶ ἀτέλεια" καὶ σι». 
 τήρτρ καὶ τιιαῦτά ἐστιν, ὧν ἄν τις ἀνὴρ ἀγαθὸς ὧν" τύ- 

1a0 χοι. καὶ ταῦτ᾽ ἀμφότερα, — * ἔχει, καὶ τἀκέϊ καὶ τὰ 
᾿ παρ ἡμῖν. διὰ τί; ὅτι τὰς ᾿μὲν διὰ τῶν ὀλίγων πολι- 

J ⸗⸗ τὸ πάντας ἔχειν ἴσον ἀλλήλοις. τοὺς τῶν κοινῶν κυ- 

δ ᾿Ρίους ὁμονοεῖν ποιεῖ, τὴν δὲ τῶν δήμων ἐλευθερίαν ᾿ τῶν 490 

1. 
Ἷ 
— 

HP⸗ ἐπ᾽ ὠμότητι καὶ πονηρίᾳ; ἢ ὑμεῖς. ἐπὶ φιλαν.. 

 θρὼπ καὶ τῷ τὼ δίκαια " βούλεσθαι. μήτ᾽ οὖν ἐκεῖνοί 

᾿ πότε παύσαιντο, εἰ ἄρ εὔξασθαι δεῖ, τοὺς μὲν " ἑαυτοὺς 
ποιοῦντας μήτε —— μήτε θαυμάζοντες, 

᾿Ἰνὸν ἃ ογννὸν (ὕστε γὰρ ὃν τρόπον " ᾿ρχομενίους διέ. ιο 
θηκαν) οὕτω ̓μεταχειριζόμενοι, μήθ ὑ ὑμεῖς τἀναντία ἣὶ τού- 
τοῖς τοὺς μὲν εὐεργέτας — παρὰ δὲ τῶν πολιτῶν 

Ἀ 4 λόγω μετὰ τῶν γέμων" τὼ δίκαια ————— ὅλως 
Ὥ — δῇν τοὺς ἑτέρων ἐπαινεῖν " νόμους καὶ ἔθη 
᾿ς τόϊς "ὑμετέροις ἐπιτιμῶντας, ὅταν ἢ " δέξαι βέλτιον ἐκεί- υς 

ΠΩ ΡΩΡΎ Ὁ τι γεν. ᾿π κῶ νὴ Ε. 
: ᾿ς Θὰ, ζ. 4 λόγῳ] λόγῳ Ο. 
I correetus v. " τὰ δίκαια οτν, V.O. 

: 8.V.Orr. — 
Κ )γε τοῦ τοῦ γε 5. Υ. Ο. Κι τ.5. .F 
το ἔλα τς ε ὑμέτέροις] ἡμετέροις ἵκ, τ, 
“π΄ 7 βουλεύεσθαι; 5. 5 δεῖξα, βέλτιον βέλτιον δεῖξα, 
5. ἑαυτοὺς} αὐτοὺς ν. Υ.0.-:. 
— Ἴ ὀρχομενὸν 5.Υ.0. 

ΝῺ 3 



550 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ.ΧΧ, 

νους πρώττοντας " ὑμῶν. ὅτε δ᾽ ὑμεῖς, καλῶς. ποιοῦντες, 
καὶ κατὼ τὰς κοινὰς πράξεις καὶ κατὰ τὴν ὁμόνοιαν καὶ 
κατὰ τώλλα πάντα ἄμεινον ἐκείνων πράττετε, τοῦ χάριν. 

ἂν τῶν ὑμετέρων " αὐτῶν ἐθῶν ὀλιγωροῦντες ἐκεῖνα " διώ- 20 

κοιτε; εἰ γὰρ καὶ κατὼ " τὸν " λογισμὸν ἐκέϊνω φανείη 

βελτίω, τῆς γε τύχης ἕνεκα, ἧ παρὼ ταῦτ᾽ ἀγαθῇ κέ- 
123 χρησθῇε, ἐπὶ τούτων ἄξιον μέϊναι. εἰ δὲ δέϊ παρὼ “ πάντα 

ταῦτ᾽ εἰπεῖν, ὃ δίκαιον ἡγοῦμαι, ὃ ἐκέϊν ἂν ἔγωγ᾽ εἴποιμι. 

οὐκ ἔστι δίκαιον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοὺς Λακεδαιμονίων 29 

νόμους οὐδὲ τοὺς Θηβαίων λέγειν ἐπὶ τῷ τοὺς ἐνθάδε λυ- 
μαίνεσθαι, οὐδὲ δὲ ὧν μὲν ἐκέϊνοι μεγώλοι [τῆς ὀλιγαρ- 

χίας καὶ δεσποτείας] εἰσί, κἂν ἀποκτέναι ἣ βούλεσθαι 

τὸν παρ᾽ ' ἡμῖν τούτων τι κατασκευάσαντα, ὅ διὰ δ᾽ ὧν ὁ 
παρ᾿ "ἡμῖν δῆμος εὐδαίμων, ταῦθ᾽ ὡς ' ἀνελεῖν δέϊ λεγόν- 
τῶν τινῶν ἐθέλειν ἀκούειν. 

124 "Ἔστι τοίνυν τις πρόχειρος λόγος, ὡς ἄρω καὶ παρ 491 
ἡμῖν ἐπὶ τῶν προγόνων πόλλ᾽ ἀγάθ᾽ εἰργασμένοι τινὲς οὐ- 

δενὸς ἠξιοῦντο τοιούτου, ἀλλ᾽ ἀγαπητῶς ἐπιγράμματος ἐν 
τοὶς Ἑρμαῖς Ἰ ἔτυχον. καὶ ἴσως τοῦθ᾽ ὑμῖν ἀνωγνώσεται 5 

τὸ ἐπίγρωμμω. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι τοῦτον τὸν λόγον ὦ ἄν- 

δδες ̓ Αθηναῖοι κατὼ πόλλ᾽ ἀσύμφορον εἶναι τῇ πόλει λέ- 

125 γεσθαι, πρὸς δὲ καὶ "" οὐ δίκαιον. εἰ μὲν γὰρ ἀναξίους 

εἶναί τις φήσει κἀκείνους τιμᾶσθαι, τίς ἄξιος, εἰπάτω, 

x ὑμῶν] ἡμῶν k. ς βούλεσθαι] βούλεσθε τ. βούλησθε 
Υ αὐτῶν ἐθῶν} ἐθῶν αὐτῶν τ. κ, 
2 διώκοιτε] διώκετε V. Γ ἡμῖν] ὑμῖν k. ἡμῶν 5.0. 
4. τὸν om. 8. 5 διὰ δ᾽ ὧν] δι᾽ ὧν δ᾽ correctus O. 
Ὁ λογισμὸν] lacuna in pr. S. ὃ ἡμῖν) ὑμῖν k. ἡμῶν Ο. 
ς πάντα ταῦτ᾽] ταῦτα πάντα Κ. ἱ ἀνελεῖν} ἄν ἑλεῖν r. 
d ἐκεῖν᾽ ἄν ἔγωγ᾽ εἴποιμι 8.0 .Κ.5. kx Ἔστῃη ἔτι 8. 

ἐκεῖνα ἄν ἔγωγ᾽ εἴποιμι O. ἐκεῖνο ᾿ ἔτυχον) ἐτύγχανον Ἐὶ, ἴ, ν. 
ἔγωγ᾽ ἂν εἴποιμι F. t. ν, ἐκεῖνό γε ἂν τῇ 9] οὐδὲ 5, Ὑ. τ᾿ ἴ, ν. 
εἴποιμι ἔγωγε r. 



Ρ.491, 492. ΠΡῸΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ. 551 

εἰ μήτε τῶν " πρότερον μηδεὶς μήτε τῶν " ὕστερον" εἰ δὲ το 
᾿ μηδένα, φήσει, συναχβεσθείην ἢ ἂν ἔγωγε " τῇ πόλει, εἰ μη- 
᾿δὰὴς ἐν ἅπαντι τῶ χρόνῳ γέγονεν ἄξιος εὖ ὑ παθᾶν. καὶ μὴν 
εἴγε ὁμολογῶν ἐκείνους εἶναι σπουδαίους μὴ τετυχηκότας 
" δείξει μηδενός, τῆς πόλεως ὡς ἀχαρίστου δήπου κατη- 

γορέϊ. ἔστι δ᾽ οὐχ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχοντα, οὐδ᾽ ὀλίγου δεῖν. is 

—— ἐπειδάν τίς, οἶμαι, κακουργῶν" ἐπὶ μὴ προσήκοντα 

τοὺς λόγους μεταφέρη, δυσχερεῖς ἀνάγκη 
— ὡς δὲ τἀληθές ἀληθές " τὶ ἔχει καὶ δίκαιόν ἐστι λέ- 

γειν, ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς ἐρώ. ἤσαν ω 7 ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι πολ-- 1ο 

᾿ Δλοὶ τῶν πρότερον σπουδαῖοι, καὶ ἡ πόλις ἡμῶν ἐτίμα καὶ 
— ΜΟΨΆ αἱ μέντοι τιμαὶ καὶ τἄλλα πάντα 

τὰ μὲν τότ᾽ ἦν ἐπὶ τοῖς τότ᾽ ἔθεσι, τὰ δὲ νῦν ἐπὶ τοῖς γὺν. 

πρὸς οὖν τί τοῦτο λέγω; ὅτι φήσαιμ᾽ ἂν ἔγωγ᾽ ἐκείνους 

οὐκ ἔστιν ὅτου παρὼ τῆς πόλεως οὐ τυχεῖν, ὧν " ἠβουλή- -5 
τ27θησαν. τίνι, χρώμενος τεκμηρίῳ; ὅτι Λυσιμάχω δωρεάν, 

ο΄ δὴ τῶν τότε χρησίμων, ἑκατὸν μὲν ἐν Εὐβοία πλέθρα γῆς 
πεφυτευμένης ἔδοσαν, ἑκατὸν δὲ ψιλῆς, ἔτι δ᾽ — 
—XRXx αὶ ἑκατόν, καὶ τέτταρας τῆς ἡμέρας δραχμάς. καὶ 

τούτων " ψήφισμα ἢ ἔστιν ᾿Αλκιβιάδου, ἐ ἐν ᾧ ταῦτα γέ. 493 
᾿ς ῃράπται. τότε μὲν γὰρ ἡ πόλις ἡμῶν καὶ γῆς εὐπόρει 

ο΄ καὶ χρημάτων, νῦν δ᾽ εὐπορήσει" δεῖ γὰρ οὕτω λέγειν καὶ 
μὴ βλασφημεῖν. καΐτοι τίν οὐκ ἂν οἴεσθε νῦν τὸ τρίτον 

μέρος τούτων ἀντὶ τῆς ἀτελείας ἑλέσθαι; δ Ὅτι, τοίνυν 

ταῦτ᾽ ἀληθὴ λέγω, λαβέ μοι τὸ ψήφισμα τουτί. ὃ λέγε. 

πιο — 9 

— — — — — μον ςκάοενε ς 

5. πρότερον προτέρων 5.0.Κ.γτ.5. " τ᾽ οῃ), F.r.t. 
5 ὕστερωἿ ὑστέρων 8, Ο. k. 5. * ἠβουλήθησαν ἐβουλήθησαν ν. 
—— ————— 

τ δείξει) δείξη ἴκ. 5. τὰ κυ τρκμαφων θῶ 
" ἐκὶ] ἐπὶ τὰ τ΄ V.O.r.s. 
— φαδεσθα!] φέρεσθαι τ. δ λόγε οἵπ, 8. V. Ο. Κι τ. ». 

Νἣ 4 



558 ΔΗΜΟΞΘΕΝΟΥΣ ΟΚ.ΧΧ, 

ΨΗΦΙΣΜΑ. 

128 Ὅτι μὲν τοίνυν ὦ ὖ ἄνδρες ̓Αθηναιοι καὶ τοῖα προγόνοις 10 

"ὑμῶν ἔθος ἦν τοὺς χρηστοὺς τιμῶν, δηλοὶ τὸ ψήφισμα, 

τουτί" εἰ δὲ μὴ τοῖς αὐτοῖς “ οσπερ " ἡμέϊς νῦν, ἕτερόν τι 

τοῦτ᾽ ἂν εἴη. εἰ τοίνυν μήτε Λυσίμαχον μήτ᾽ ἄλλον μη- 

δένα μηδὲν εὑρηήσθαι παρὰ τῶν προγόνων ἡμῶν συγχωρή- 
σαίμεν, τί μᾷλλον, οἷς ἔδομεν νῦ γὺν ἡμεῖς, διὰ τοῦτο δικαίως is 

129 ἂν ἀφαιρεβεῖεν ; οὐ γὰρ οἱ μὴ δόντες ἃ μὴ δοκεῖ δεινόν 
εἰσιν οὐδὲν εἰργασμένοι, ἀλλ᾽ οἱ δόντες ἶ μέν, πάλιν δ᾽ 

—— μηδὲν ἐχκβλόντες ἀφαιβούμενοι,. εἰ μὲν γάρ τις 

ξ ἔχε: δεῖξαι — ὧν ἔδοσάν τῷ τι τοῦτ᾽ ἀφῃρημένους, 
συγχωρῶ καὶ "ὑμᾶς ταὐτὸ τοῦτο ποιήσωι, ' καίτοι τό γ᾽ 10 

αἰσιχρὸν ὁμοίως" εἰ δὲ " μηδ᾽ ἂν εἷς ἐν ἅπαντι τῷ χρόνω 
τοῦτ᾽ ' ἔχοι δέϊζωι γεγονός, τίνος " είνεκ᾽ ἐφ᾽ ἡμῶν "πρῶ- 

ὁ καταδειχθὴ τοιοῦτον ἔργον; 

130 Χρὴ τοίνυν ἢ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι κἀκεῖνο ἐνθυμεῖσθαι καὶ 

ὁρῶν, ὅτι νῦν ὀμωμοκότες κατὼ τοὺς νόμους δικάσειν 1:5 

ἥκετε, οὐχὶ τοὺς Λακεδαιμονίων οὐδὲ ᾿" Θηβαίων, οὐδ᾽ οἷς 

ποτ᾽ ἐχρήσανθ᾽ οἱ πρῶτοι τῶν προγόνων, ἀλλὰ καθ᾿ οὺς 
ἔλαβον τὰς ἀτελείας οὺς ἀφαιρέται νῦν οὗτος τῷ νόμῳ, 
καὶ περὶ ὧν ἂν “νόμοι μὴ ὦσι, γνώμη τῇ δικαιοτάτῃ 493 

txpuely. καλῶς. τὸ τοίνυν τῆς γνώμης πρὸς ἅπαντω 

131 ἀγενέγκωτε τὸν νόμον. “ ὧρ᾽ οὖν δίκαιον, ὦ ἄνδρες ᾿Άθη- 

ς ὑμῶν ἔθος ἡμῶν ἔθος Κ. om. O. n πρῶτον] πρώτων ἈΚ. 5. ἵν. 
4 ἶσπερ] ὥσπερ V.O. 5 καταδειχθῇ 5. V.O.x. vulg. 
B καταδειχθείη. 

— — ἡμεῖς ῷ δὶ ς Ρ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι om. k. 

εἶ — * Γ — 4 δικάσειν om. Ὁ. 
χε] * τ Θηβαίων] τῶν θηβαίων 5. τοὺς 

υῴ μᾶς ἡμᾶς 8... ἡμᾶς Ὑ.0....5. θηβαίων B. t.v, 
'ἱ καίτοι τό γ᾽] καὶ τοιοῦτό γ᾽ 5. ὁ νόμοι] οἱ νόμο; 8. 
Κ μηδ᾽ ἂν εἷς 8.1.5, vulg. μηδεὶς. : κρινεῖν κρίνειν V. Ο. 5.1. 

Ι ἔχοι] ἔχει ἴ. ν. υ ἄρ᾽ οὖν) ἄρ᾽ οὐ Ἰκ,ν.8. εἴ ψρ. 8. 

τῇ, εἵνεκ᾽ ἐφ᾽ εἵνεχ᾽ ὑφ᾽ Κ. 



Ρ.493. ΠΡῸΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ. 558 

ὅσ᾽ ἂν 

ναΐοι,, "τοὺς εὐεργέτας τιμᾶν: δίκαιον. τί " δαί, ὅσ' 
Ὶ δῷ τις ἅπαξ, δίκαιον ἔχειν ἐᾶν; δίκαιον. ταῦτα τοίνυν 5 

᾿ τον αὐτοί τε ποιέτε,.Σ ἵν᾽ εὐόρκτε, καὶ τοὺς προγόνους ὀργί- 
Ι —* ἐὰν μή τις φῆ ποιεῖν, καὶ τοὺς τῶ τοιαῦτα λέγον- 
ἶ ματώ, ὡς ἄρ ἐκέννοι μεγάλα εὖ παθόντες 
* καὶ πονηροὺς καὶ ἀπαιδεύτους ἡγεῖσθε εἷ- 
᾿γάϊ, πονηροὺς μὲν διότι " καταψεύδονται τῶν προγόνων το 
"ὑμῶν ὡς ἀχαρίστων, ἀμαθεῖς δὲ διότι ἐκεῖνο ἀγνοοῦσιν, 

"ὅτε εἰ τὰ μάλιστα ταῦθ᾽ οὕτως εἶχεν, ἀρνεῖσθαι μᾶλλον 
᾿ ἥ λέγειν αὐτοῖς —— 

132. Οἶμαι τοίνυν καὶ τοῦτον τὸν λόγον Λεστίνην ἐρεῖν, ὡς 
— τὰ τὰς εἰκόνας καὶ τὴν " σίτησιν οὐκ ὀφαιρᾶται τῶν — 15 

J ᾿ς φότων ὃ νόμος, οὐδὲ “τῆς πόλεως τὸ τιμῶν τοὺς ὄντας 

Ἢ ἀξίους, ἀλλ᾽ “ ἔσται ἷ' καὶ χαλκοῦς ἱστάναι καὶ σίτησιν 

133 διδόναι καὶ ἄλλ᾽ ὅ τι ἂν * τούτου. ἐγὼ δ᾽ 

' ᾿ ὑπὲρ ὧν "μὲν τῇ πόλει ἢ καταλείπειν 'ἣ φήσει, " τοσοῦτο 

λόγω, 'ότι ἄν, ὧν ἐδώκατέ τω * τι, τοῦτ᾽ ἀφέλησθε, 3ο 

᾿ καὶ τὰς ὑπολοίπους ἀπίστους "ποιήσετε πάσας δωρεάς. 
τό γὰρ ὕσται πιστότερον, τὸ τῆς εἰκόνος ἢ "τὸ τῆς σιτήσεως 

τῆς ἀτελείας, ἣν πρότερόν τισι δόντες ἀφηρημένοι φα- 
᾿. ϑωρήλῳ ἔτι δ᾽ εἰ μηδὲν ἔμελλε τοῦτ᾽ ἔσεσθαι δυσχερές, :- 
— οὐδ᾽ ἐκεῖνο καλῶς ἔχειν ἡγοῦμαι, εἰς τοιαύτην 5 ἄγειν 

ἀνώγκην τὴν πόλιν, δὶ "ἧς ἅπαντας ἐξ ἴσου τῶν αὐτῶν 

χ δα! δὲ πεν. δ ΒΥ Ο Κι. Κι τ. 5. 
Υ Τ᾽ εὐορκῆτε) εὐορκεῖτε V.el εὐ- Β μὲν οἵη, Κ. 5, 

ἢ τὸ 

— 
IJ - 

ορκεῖτε Ὁ ν, ἢ καταλείπειν͵ καταλιπεῖν F. V. 
᾿ξ καταψεύδινται καὶ ψεύδονται 5. Ο.. τ. τ΄ ν. 

κι ὑμῶν} ἡμῶν ἱ.. 5. ἐ φήσει) φησὶ Κ. τ. 5. 
Ὁ ὅτι δι᾽ ὅτ, F. Χ τοσοῦτο] —— εν, 
Ν ᾿ ὅτ.) ὅτ᾽ 5, V.O. k. τ. 5. 
— κ᾿. σίτισιν Ο. ΝΞ ᾿ εἾ πωήσητε Κ΄ 

ὲ 5 τὸ απὸ τῆς σιτήσεως ὁπ. Κ.5. ἔστα, 8, Ο. ἐξέσται, ἔσται τ. , "ἄγεν ἀνά ἡνύλεν. ξιω 

. τὰν το ὦ δ 5,.Ὺο. » ἢ] νυΐᾳ. ὅς 



554 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧ. 
4 Ἵ — »Ἥ —* ΄ " — “ Ν * — 

ἀξιώσει τοὺς τὰ μέγιστ᾽ εὐεργετουσιν, ἢ μὴ τοῦτο σποι- 
“ — — ἃ 7 7 —X JF J 

ουσώ χώριν τισὶν οὐκ ἀὡποόώσει. μεγάλων μὲν οὖν εὐερ- 
-“"Ἵ ς« »“«Ὦν * 7 Ν 

γεσιῶν οὔθ᾽ " ἡμῖν συμφέρει συμβαίνειν πολλώκις καιρὸν 494 
ι Ἴω: ΄ J ψ' π᾿ 

135 οὔτ᾽ ἴσως " ῥάδιον αἰτίῳ γενέσθαι" μετρίων δὲ καὶ ἣ ὧν ἐν 
4 ὦ Ἢ 7 δύ ψΨ ἢ. ᾽ “τῇ οι (ὦ 4 

εἰρήνη τις καὶ πολιτείον θύναιτ ὧν εφικεσῦωαι, εὐνοίως, 9ὲ- 
» " 7 * * 

καιοσύνης, ἐπιμελείας, τῶν τοιούτων, καὶ συμφέρειν ἔμοιγε 
"" * *X& * »" 7 

δοκέϊ καὶ χρῆναι διδόναι τὰς τιμάς. M τοίνυν μεμερί- ς 
* ΄-». " “» εν“ ὃς Y ΝΛ), “ 7 

σθαι καὶ τὼ τῶν δωρεῶν, Ἱν ἧς ἂν ἄξιος ὧν ἕκαστος φαΐ- 
Ψ ΄")Ἴ — 4 u 7] Ν δ 7 

γήται, ταύτην παρὼ τοῦ δήμου “ λωμίάνη τὴν δωρεάν. 
δ ΠΤ Ν, (ἀν Ὁ ΠΌΨ' δ νῷ ΄ * — 

136 ἀλχὼ μὴν ὑπὲρ ὧν γὲ τοῖς ευρημένοις τῶς τιμὰς " κατα- 
͵,͵ ,ὕ ε Ἁ ε -“ 7 ἵν δι ὦ ἣν "» 

λείπειν ᾽ φήσει, οἱ μὲν ὡπλώ πάνυ καὶ δικῶν ὧν εἴποιεν, 
ΤΙ ὦ * ὃ. ἂν * * 2 * * * J 

πάνθ᾽, ὅσα τῶν αὐτῶν ἕνεκ᾽ αὐτοῖς ἔδοτ᾽ εὐεργεσιῶν, ἀξι- το 
-" ς Ἁ Ἂν, ε — 

οὔντες ἔχειν, οἱ δὲ φενωκίζειν "τὸν ὡς " καταλείπεται 
b ΄ 7 ⸗ ε ἯΝ 37 “ ν᾽ ζ 7 

137 λέγοντώ τι αὐτοῖς. ὁ γὰρ ἄξια τῆς ἀτελείας εὖ πε- 
* 7 » ε »" ἈΝ Ν 

ποιηκένωι δόξας καὶ ταύτην παρ “ ὑμῶν λαβὼν τὴν τι- 
J ΄ ὮΝ ᾽ ἊΝ ΕἸ 

μὴν μόνην, ἢ ξένος ἢ καί τις πολίτης, ἐπειδὰν ἀφαιρεθὴ 1 
7 * * “4 Σ 3 

ταύτην, τίν᾽ ἔχει λοιπὴν δωρεών, ἃ Λεπτίνη; οὐδεμίαν “ δή- 
Ν ]ε —F * - -“ ε 

που. μή τοίνυν διὼ μὲν του τῶνδε κατηγορεῖν ὡς φαύ- 
᾽ ᾿ » ῳ. ἊΝ 7 2 

λων ἐκείνους ἀφαιροῦ, δὲ ἃ δ᾽ αὖ ὃ καταλείπειν ἐκείνοις 
7 7 δι 7 * 222 4 

138 φήσεις, τούσδε, 0 μόνον λαβόντες εχουσι, τουτ. ἀφελῃ. ως 

"δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν, οὐκ εἰ τῶν πάντων ἀδικήσομιέν τινῶ 2 
: " ἂν ὁπ 7) 2 ᾽ ᾽ » 
' μείζονα ἢ ἐλάττονω, δεινόν εστιν, ὧλλ Κ εἰ τὰς τιμάς, 
. 4 πον » 7 ΄ ᾽ ᾿ 

αἷς ' ἂν ἢ ἀντευποιήσωμέν τινας, ἀπίστους καταστήσομεν" 
4 ἀξιώσει ἀξιώσοι Κα. ς ὑμῶν] ἡμῶν Κ. 
τ ἡμῖν] ὑμῖν Κ. d Λεπτίνη) λεπτίνης ἴ. * 
" ῥᾷδιον om. pr. k. edrou ἴῃ margine S. 
t ὧν} ὧν ἄν 5. 5, Γ τῶνδε] τούτων k. 5. 
" λαμβάνῃ] λαμβάνοι k. 8 καταλείπειν S. k.s. vulg. κατα- 
Χ καταλείπειν 8.1.8. vulg. κατα- λιπεῖν. 

λιπεῖν. Ὁ δ᾽ οὐδ᾽ Ο. 
Υ φήσει φησὶ Κ. 5. ἱ μείζονα] ἢ μείζονα Κ. τ. 5. 
2 τὸν ὡς] αὐτὸν ὡς K. 5. Κ εἴ εἰς 8. 
ἃ καταλείπεται) καταλείπεσθαι ' ἄν om. F. k. 

ἘῸΎ),. τ, τ. τι ἀντευποιήσωμέν] ἀντευποιήσομεν 
Ὁ λέγοντά τι] τί λέγοντα F. τυκι 
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οὐδ᾽ ὁ πλεῖστος ἔμοιγε λόγος πε τῆς ἀτελείας ἐστίν, 
πα ὑπὲρ τοῦ " μὴ πονηρὸν ἔθος τὸν νόμον εἰσάγειν καὶ 

ο Ὁ χριοῦτον, δὲ οὖ πάγτ᾽ Ῥάἄπιστα ὅσα ὁ δῆμος δίδωσιν ες 

ἔσται. 
139.» — κακουργότατον οἴονται λόγον εὑρηκέναι πρὸς 

τὸ τὰς ἀτελείας ὑμᾶς ἀφελέσθαι: πεῖσαι, βέλτιόν ἐστι 
ο΄ πρϑειπεῖν, ἵνα μὴ λάθητε ἐξαπατηθέντες. ἐροῦσι “γὰρ ὅτι 

᾿ ταῦθ᾽ ἱερῶν ἐστὶν ἅπαντα " τἀναλώματα, αἱ χορηγία: καὶ 495 
αἱ " γυμνασιαρχίαι" δεινὸν οὖν, εἰ τῶν ἱερῶν " ἀτελής τις 

᾿ χοἀφεβήσεται. ἐγὼ δὲ τὸ μέν τινας, οἷς ὁ δῆμος ἔδωκεν, 

ἀτελεϊς εἶναι τούτων δίκαιον ἡγοῦμαι, ὃ δὲ νῦν οὗτοι ποιή- 

τ΄ σουσὶν, ἐὰν ἄρα ταῦτα λέγωσι, τοῦτ᾽ εἶναι δεινὸν νομίζω. ς 

εἰ γὰρ ἃ κατὰ μηδὲν ἄλλον ἔχουσι τρόπον ϑῆξαι δίκαιον 
ὑμᾶς ἀφελέσθαι, ταῦτ᾽ ἐπὶ τῷ τῶν θεῶν ὀνόματι ποιεῖν 

3 ὕπήσουσι, πῶς οὐκ ἀσεβέστατεν ἔργον καὶ δεινότατον 

 φράξουσι; χρὴ γάρ, ὡς " γοῦν "ἐμοὶ δοκεῖ, " ὅσα τις 
πράττει τοὺς θεοὺς ἐπιφημίζων, τοιαῦτα φαίνεσθαι εἶα το 

τάι μηδ᾽ ἂν ἐπ᾽ ἀνθρώπου πραχθέντα πονηρὰ φανείη. ὅτι δ᾽ 

οὐκ " ἔστι ταὐτὸν ἱερῶν ἀτέλειαν ἔχειν καὶ " λειτουργιῶν, 
ἀλλ᾽ ἢ οὗτοι τὸ τῶν λειτουργιῶν ὄνομα ἐπὶ τὸ τῶν ἱερῶν 
μεταφέροντες ἐξαπατῶν ζητῶσι, Λεπτίνην " ὑμῖν αὐτὸν is 

ἐγὼ παρασχήσομαι μάρτυρα. γράφων γὰρ “ ἀρχὴν τοῦ 
γόμου “Λεπτίνης εἶπε φησίν, “ὅπως ἂν οἱ πλουσιώ- 

5 μὴ οἵ, 5. 0.0. ; ἕνα] πάνθ᾽ ἴσα F. 5.1. ν. 
9 χριοῦτον) τοιοῦτο K. " ἔστι ταὐτὸν} ἐστ᾽ αὐτὸ pr. 8. 
» ἄκιστα post δίδωσιν ponunt ἔστι ταυτὸ Ο. τ ν. 

F.t.v. 5 λειτουργιῶν} λειτουργῶν V. O. 
“ γὰρ ον. V. O. t. v. Ὁ οὗτοι ὅτι ν, 
᾿ τἀναλώματα O. Κ, τ. vulgg. τὰ ς ὑμῖν αὐτὸν} αὐτὸν ὑμῖν Ε΄ 

ἃ ἀρχὴ} τὴν ἀρχὴν δἰαἰῆιιν. 
᾿ ἀτελής —— 7 — “ ὅπως] ὑπέσ᾽ 8, ὁτέσ᾽ Ο, εἰ οοτ- 
α γοῦν νῦν ἵ. οι. F. reetus V. 

)JJ ἔμονγε F. τ. v. 
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“τάτοι 'λειτουργῶσιν, " ἀτελῆ μηδένω εἶναι πλὴν τῶν 
142.“ ἀφ᾽ ᾿Αρμοδίου καὶ ᾿Αριστογείτονος." καίτοι εἰ ἦν ἱερῶν 

ἀτέλειαν ἔχειν ταὐτὸ καὶ λειτουργιῶν, τί τοῦτο μαθὼν προσ-Ξ το 
ἔγραψεν; οὐδὲ γὰρ τούτοις ἀτέλεια τῶν γ᾽ ἱερῶν ἐστὶ 
δεδομένη. ἵνα δ᾽ εἰδῆτε ὅτι ταῦτω τοῦτον ἔχει τὸν — 

λαβέ μοι πρῶτον μὲν τῆς στήλης τὼ — εἶτα 

τὴν ἀρχὴν τοῦ νόμου τοῦ Λεπτίνου. λέγε. 

"ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΤΗΛΗΣ. Σ 
1413 ᾿Ακούετε τῶν ἀντιγράφων τῆς στήλης, ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- ᾿Αβθη- 

ol. ἀτελέϊς αὐτοὺς εἶναι κελευόντων πλὴν ἱερῶν." — 

δὴ τὴ τῆν ἀρχὴν τοῦ νόμου τοῦ Λεπτίνου. 

ΝΟΜΟΣ. 496 
Καλῶς. κατάθες. Τράψας, ᾿ὅπως ἂν οἱ πλουσιώ- 

τάτοι λειτουργῶσι, μηδὲν εἴνωι " ἀτελῆ, προσέγρωψνε πελὴν 

τῶν ἀφ᾽ ᾿Αρμοδίου καὶ ᾿Αριστογείτονος. τίνος εἵνεκ᾽, εἴγε 5 

τὸ τῶν ἑρῶν τέλος ἐστὶ ———— uros γὰρ mouoro⸗ 
τἀναντία τῇ στήλη γεγραφώς, ὧν " τοῦτο λέγη, — 

144 ται. — δ᾽ ἂν ἔγωγ᾽ ἐροίμην Λεπτίνην, τίνος αὐτοῖς 

τὴν ἀτέλειαν ἢ σὺ γὺν 5 καταλείπειν φήσεις ἢ ἐκείνους τότε 

δοῦναι, τὰς λειτουργίας ὅταν εἶνωι φῆς ἱερῶν. τῶν μὲν γὰρ 10 

εἰς τὸν πόλεμον πασῶν εἰσφορῶν καὶ τριηρωρχιῶν ἐκ᾿ τῶν 

παλαιῶν νόμων οὐκ εἰσὶν ἀτελέϊς" τῶν Ρ δὲ λειτουργιῶν, 

145 εἴπερ εἰσὶν ἱερῶν, οὐδ᾽ ἔχουσιν. ἀλλὰ μὴν γέγραπταί γ᾽ 
ἀτελεῖς “αὐτοὺς εἶναι. τίνος; ἢ τοῦ μετοικίου; τοῦτο γὰρ ιὶ 

λοιπόν. οὐ δήπου, ἀλλὰ τῶν ἐγκυκλίων λειτουργιῶν, ὡς 

Γ λειτουργῶσιν] λειτουργήσωσιν τ. 
8. λειτουργήσωσι καὶ k. 

ξ ἀτελῆ) εὐτελῆ 85. 
" ἈΝΤΙΓΡΑΦΑῚ ἀντίγραφον Κ΄ πεν 
—— —— —— 

— ΤᾺΝ —— ἡ αὐτοὺς εἶνα!] εἶναι αὐτοὺς κ. 5, 
ὃς 

Ι αὐτὸς] αὐτὰ F. αὐτὰ ν. 

[] 

m οὑτωσὶ] οὑτωσὶ K. 
ἢ τοῦτο] ταῦτα Κ΄ γ΄, 8. 
Ὁ καταλείπειν δ.Κ.8, vulg. κατα- 



Ὅς πῶ ἣν — 

ον, ρος τον 

ΠΤ ὙΥ — —— 
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ἥ τε στήλη δηλόϊ καὶ σὺ " προσδιώρισας ἐν τῷ νόμω καὶ 
᾿μαῤτυρέϊ πᾶς ὁ πρὸ τοῦ χρόνος γεγονώς, ἐν ᾧ τοσούτῳ τὸ 

—— ———— 
᾿ τῶν ἀπ᾽ "ἐκείνων ἡ χορηγὸν οὔτ᾽ "ἐνεχθεὶς αὐτοῖς 

ἄλλος οὐδεὶς ἀντιδρῶναι. οἷς οὐκ ἀκουστέον ἂν ἐναντία ὦ 

— — —— 
146 Ὅτι τοίνυν ἴσως ἐπισύροντες ἐροῦσιν ὡς Μεγαρέϊς καὶ 

Μεσσήνιοί τινες εἶναι φάσκοντες ἔπειτ᾽ ἀτελέϊς εἰσὶν 

᾿ς ΥΑβρόοι, " παμπληθεῖς ἄνθρωποι, καί τινες ἄλλοι δοῦλοι :5 
καὶ μαστιγίαι, Λυκίδας καὶ Διονύσιος; εἰμὶ τοινύτουρ, τι- 

᾿γὼς ἐξειλεγμένοι. ὑπὲρ δὲ τούτων ὡδὶ " ποιήσατε, ὅταν 

 [παῦτα λέχωσι" κελεύετε, σερ ἀληῆ λέγουσι πρὸς ὑμᾶς, 
τὰ ψηφίσματα ε ἐν οἷς ἀτελέϊς εἰσὶν οὗτοι " δέξαι. οὐ 497 

γάρ ἐστὶ οὐδὲς ἀτελὴς παρ᾽ ὑμῖν, ὅτῳ μὴ ψήφισμα ἢ 
β σὰ λυ, πρόξενοι μέντοι πελλὼ διὰ 

τ τῶν πολιτευομένων γεγόνασι παρ ὑμῶν — ὧν εἷς 

ἐστὶν ὁ “Λυκίδας. ἀλλ᾽ ἕτερον πρόξενόν ἐστ᾽ εἶναι καὶ ς 
ἀτέλειαν εὑρῆσθαι. μὴ δὴ “ παραγόντων ὑμᾶς, μηδ᾽, ὅτι 

δῶλος ὧν ὁ " Λυκίδας καὶ ' Διονύσιος καί τις ξἴσως ἄλ- 
"λοὸς διὰ " τοὺς μισθοῦ τὰ τοιαῦτα γρώφοντας ἑτοίμως 
πρόξενοι γεγόνασι, διὰ τοῦθ' ἑτέρους ἀξίους καὶ ἐλευθέρους το 
᾿καὶ πολλῶν ἀγαθῶν. αἰτίους, ἃς —* δικαίως * 

— e ἂν πεπονθὼς ὁ Χαβρίας φανείη, εἰ 

" προσδιώρισας] ας Κ. 5, “ Δυκῖας] κυλίδας pr. Ο. 
τ ἐνεντόξς ἡμοπραῇ 8. Υ 

χορηγὸν} χορηγῶν σογγοοίαδ v - ων} πραττώτων ἘΠ 
5. ἐνεχϑεὶς} ἐνεχθεῖσιν Ἐς τον. - ——7 τ 

5 τ. 5 Λυκίϑδας] κυλίδας Ο 
" ἀϑρέωι F. νυὶκ, ἀθρίῳ, Γ Διονύσιος ὁ διενύσιος F. t. v 

Ἴ παμπλήθεις 5 Ε ἴσως ἄλλος) ἄλλος ἴσως Ἐ.τν 
᾿ 1 ποιήσασθ᾽ Ὁ ᾿ τοῦ 5. 
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Ν 7 κ " ΄ -- * * * —* 

μὴ μόνον " ἐξαρκέσει τοῖς τὰ τοιαῦτα πολιτευομένοις τὸν 
» -“ ε * 

ἐκείνου δοῦλον Λυκίδαν πρόξενον ὑμέτερον πεποιηκέναι, ἀλλ᾽ τ5 
" * * " ν᾽ . “ ᾿ 

εἰ καὶ διὰ τοῦτον πάλιν τῶν ἐκείνω τι δοθέντων ἀφέλοιντο, 
“ » ᾿ ΄ ᾿ 7 » 

καὶ ταῦτ᾽ αἰτίαν λέγοντες ψευδὴ; οὐ γάρ ἐστιν ' οὔθ᾽ οὗ-- 
δ'. Δ » 3— ε Ν 

τος οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς πρόξενος ὧν ἀτελής, ὅτῳ " μὴ διαῤ-- 
«͵7᾿͵ ᾽ —* ε 7 ν᾿ 

ῥήδην ἀτέλειαν ἔδωκεν ὁ δῆμος. τούτοις δ᾽ " οὐκ ἔδωκεν, :ο 
9 Ὁ» “λ 7 7 ἣΝ 8 

οὐδ ἐζουσιν᾽ οὗτοι δεικνύνωι, λόγῳ δ᾽ ἂν — —— 
— κωλῶς ποιήσουσιν: 

149. Ὃ τοίνυν μάλιστα πάντων εἶμαι. δὲν ὑμᾶς ὦ ἄνδρες 
᾿Αθηναῖοι φυλάξασθαι, τοῦτ᾽ εἰπεῖν ἔτι βούλομαι. εἰ, γάρ 

7 ε 8... δ — 7 

τις πάνθ᾽, ὅσα Λεπτίνης ἐρέϊ περὶ τοῦ νόμου δὶδάσκων :5 
ε * ε »“"ὝὟ »“ ⸗ »“» ΄ * 

ὑμᾶς ὡς καλῶς κεῖται, συγχωρήσειεν ἀληθῆ λέγειν αὐτόν, 
“ ᾿᾽ ; Ν 5 ΝΧ ΕΣ ΄ » 7 δι. ἃ ͵7 
ἐν γ᾽ αἰσχρὸν οὐδ᾽ ἂν εἴ τι γένοιτο ἀναιρεθείη, ὃ συμβή- 

Ν * 7 ν ΄ * 7 7 ἢ 

σεται διὰ τοῦ νόμου. κυρίου γενομένου τὴ πόλει. τί οὔν 
—22 Ν δ 2 ΄ X αθό * 

τοῦτ ἐστιν; τὸ δοκέὶν ἐξηπατηκέναι τοὺς ἀγαθόν τι ποιή-- 

τἸροσαντῶς. ὅτι μὲν τοίνυν "τοῦτο ἕν τι τῶν αἰσχρῶν ἐστί, 4ο8 

πάντας ἂν — φῆσαι; ὅσῳ δ᾽ —* 4 —— τῶν 

ἄλλων, ἀκούσατέ μου. ἔστιν ᾿ ὑμῖν νόμος ἀρχαῖος, " τῶν 
»“» »7 ε 

καλῶς δοκούντων ἔχειν, ἐών τις ὑποσχόμενός τι τὸν δῆμον 
2 ὃς. ε “ 7 ““ 4} ᾽ ἐξαπατήση, κρίνειν, κἂν ἁλῷ, θανάτῳ ζημιοῦν. εἶτ᾽ οὐκ 5 

᾽ 7 Γι ᾽ »“ . » τ »" 

αἰσιχύνεσθ᾽ ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, εἰ ἐφ᾽ ᾧ τοῖς ἄλλοις θάνα- 
δι. κ “53 ᾽ »Ὕ 

τον ᾿ ζημίαν ἐτάξατε, τοῦτ᾽ " αὐτοὶ ποιοῦντες φανήσεσθε ; 
ἈΝ Ἁ Ε] »" * —8 »Ἥ 

καὶ μὴν πάντα μὲν εὐλαβέάσθαωι δέϊ ποιεῖν τὰ δοκοῦντα 
᾽ ᾿ 7 7 X —A * —* 

καὶ ὄντ᾽ αἰσχρά, μάλιστα δὲ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ οἷς τόϊς ἄλλοις το 

Κ ἐξαρκέσει 8. V. Ο. 5. ἐξαρκέση αἴσχιον Ἐ', t. ν. 
τ, ἐξαρκέσοι Kk. vulg. ἐξαρκέσειε. τ ὑμῖν νόμος νόμος ὑμῖν 8, νόμιος 

' οὔθ᾽ om. k. ἡμῖν Κ᾿. 
w μὴ om. Κ. 8. 5 τῶν καλῶς] καλῶς τῶν S. 
ἢ οὐκ ἔδωκεν οὐδ᾽ οὐ δέδωκεν οὐδ᾽ t ζημίαν τὴν ζημίαν Ἐ, τ᾿ ν. 

Υ. Ο. τ. οὔτ᾽ ἔδωκεν οὔθ᾽ Κκ, 5. ὍΝ * 
ὁ οὐχὶ] οὐ k.r. ᾽ ἜΝ αὐτοὶ F. αὐτὸ 8, ἀὐτὸ 

— * Ψ " 
Ρ τοῦτο ἕν τι] ἕν τι τοῦτο Κ. 5. 

ν — * " Μ 4 αἴσχιον τῶν ἄλλων} τῶν ἄλλων 
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ο΄ χαλεπῶς τις ἔχων ὁράται" " οὐδὲ γὰρ ἀμφισβήτησις 
ἑ “νά μαμημα τὸ —— ταῦτα ποιεῖν, ἃ πονηρὰ " αὐτὸς 

151. Ἔτι 1 τ καμβξ βᾷ ὑμῶς κἀκεῖνο εὐλαβέσθα, δέ, ὅπως μηδὲν 

Ὶ δας φυλάξαισθ ἅ ἄν, τοῦτο δημοσία " ποιοῦντες φα- τ5 
ο΄ νήσεσθε. ὑμῶν τοίνυν οὐδ᾽ ἂν εἷς " οὐδὲν ὧν "ἰδία τινὶ δοίη, 
* ἀφέλοιτο πάλιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπιχειρήσειεν ἄν. μὴ 

᾿ τοίνυν μηδὲ δημοσία τοῦτο “ ποιήσητε, ἀλλὰ κελεύετε 

β ᾿Άῤνωρ τοὺς ἐροῦντας ὑπὲρ τοῦ νόμου, εἴ τινά τῶν εὐρη- τ: 
μένων τὴν δωρεὰν ἀνάξιον εἶναί φασιν ἢ μὴ πεποιηιότα 

᾿ς ἐφ᾽ οἷς εὕρετο ἔχειν, Ἶ ΠΝ Ε ὁτιοῦν ἐγκαλοῦσί τινὶ, γρά- 

φεσθαι κατὰ ἢ τὸν νόμον ' ὃν παρεισφέρομεν γὺῦν ἡμεῖς, ἡ 

᾿ θέντων ἡ ἡμῶν, ὥσπερ ἐγγυώμεθα καὶ φαμὲν θήσειν, ἢ ἡ θέν- 
ΩΝ αὐτούς, ὅταν πρῶτον γένωνται νομοθέται. ἔστι δ᾽ 5 

ἑκάστῳ τις αὐτῶν, ὡς ἔοικεν, ἐχθρός, τῷ μὲν Διόφαντος, 
— δ᾽ Εὔβουλος, τῷ δ᾽ ἴσως ἄλλος τις. εἰ δὲ τῶτο φεύ- 

ξωται καὶ μὴ " ἐβελήσουσι πων, σκοπεῖτε, ὦ ἄνδρες 
᾿Αθηναῖοι, εἰ καλῶς ὑμῖν ἔχει, ἃ τούτων. ἕκαστος ὀκνεῖ φρο 

τοὺς ἐχθροὺς ἀφαιρούμενος ὀφθῆναι, ταῦθ᾽ ᾿ὑμᾶς “ τοὺς 
εὐεργέτας ἀφῃρημένους φαίνεσθαι, καὶ τοὺς. εὖ τι πεποιη- 

τ κότας ὑμᾶς, οἷς οὐδεὶς " ἂν ἐγκαλέσαι, όμῳ τὰ δοθέντ᾽ 
ἀπολωλεκέναι δὶ ὑμῶν " ἁθρόους, παρόν, εἴ τις ἄρ᾽ ἐστὶν ς 

᾿ς ἀνάξιος, εἷς ἡ δύο ἢ πλείους, ἢ γραφὴ διὰ τούτων ταὐτὸ 

ΠΝ, τ οἰὲ Ε. ἀπΎ.0. α ὑτωῖ» τι τ. 

ἢ καταλείκετ 4.- rF.t. v. «ἢ καταλε ἐξ ——— ὅνπερ εἰσφέ- 

" αὐτὴ) τίς αὐτὸς ΟΝ, 6.1ν. ΜῊΝ ———— 

— 
' ὑμᾶς ὁμεῖς Ο, ἡμᾶς Κ. 

“ οὐδὸν « ᾿ w τοὺς om. Ο, 

Ὁ "π —— 5" ἂν om. k. 

— — J ὁ ἀθρόους F. vulg. ἀθρόους. 

᾿ τούτους om. F. ἢ γραφῇ post ταὐτὸ ponunt Κ.5. 
γράφει τ. 
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τοῦτο παθεῖν κατ᾽ ἄνδρα ὃ κριθέντας. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ, 

ὑπολαμβάνω ταῦτα καλῶς ἔχειν οὐδέ γ᾽ ἀξίως ὑμῶν... 
[σκοπῶ δὲ καὶ τοῦτο. 1 

154 Καὶ μὴν οὐδ᾽ " ἐκείνου γε ἀποστατέον τοῦ “λόγου; ὅτι τὸ 

τῆς μὲν ἀξίας, " ὅτε ἐδώκαμεν, ἡ ἦν δίκαιον τὴν ἐξέτασιν 

λαμβάνειν, ὅτε τούτων οὐδεὶς ἀντεῖπε, μετὰ ταῦτα δ᾽ 
ἐῶν, εἴ τι μὴ πεπόνθατε ὑπ᾽ αὐτῶν ὕστερον κακόν. εἰ δ᾽ 
οὗτοι τοῦτο φήσουσι (δέξαι μὲν γὰρ " οὐχ, ἕξουσι), δεϊ τε 

κεκολασμένους αὐτοὺς " πωρὼ τἀδικήματα ᾧαίνεσθαι. 
εἰ δὲ μηδενὸς ὄντος τοιούτου τὸν νόμον ποιήσετε κύριον, δό- 
ξετε φθονήσαντες, οὐχὶ πονηροὺς λαβόντες ἀφηρήσθαι. 

155 ἔστι δὲ πάντα μὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν ὅσω ἔστιν " ὀνείδη φευ- 
κτέον, " τοῦτο δὲ πάντων μάλιστα, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι. 20 

διὼ τί; ὅτε παντάπασι " φύσεως κακίας σημέϊόν ἐστιν 
ὁ φθόνες, καὶ “ οὐκ ἔχει πρόφασιν δὲ ἣν ἂν τύχοι συγ- 

γνώμης ὁ τοῦτο πεπονθώς. εἶτα καὶ “ οὐδ᾽ ἔστιν ὄνειδος, 
ὅτου “ ποῤῥωτέρω ἐστὶν ἡ πόλις ἡμῶν ἢ τοῦ φθονερὼ δὸ- 2:5 

156 κεὶν εἶναι, πάντων ἀπέχουσω τῶν αἰσχρῶν. τεκμήριω δ᾽ 

ἡλίκα τούτου, θεωρήσατε. πρῶτον ὅ μὲν μόνοι τῶν " ἁπάν- 

τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοῖς τελευτήσασι ἱ δημοσίῳ ταφὰς ποι- 

ἔισθε καὶ λόγους ἐπιταφίους, ἐν οἷς κοσμεῖτε τὸ τῶν ὠγά- 560 

βθῶν ἀνδρῶν ἔργα. καίτοι τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἐπιτήδευμα ζη- 

4 κριθένταξ] κριθέντα S.r. 8. ὦ οὐδ᾽ S. O. r. οὐκ k.s. vulg. οὐδέν. 
Τ᾿ ἐκείνου) ἐκεῖνό k ᾿ ποῤῥωτέρω] πορρώτερον S. 
" ὅτε) τότε ὅτε τ. [ἡμῶν] ὑ ὑμῶν k. 8, 

- τ ἦγ δίκαιον τὴν ἐξέτασιν») τὴν ἐξ- 
έτασιν ἦν δίκαιον Ε΄ t. V. 

ἃ οὐχ ἕξουσι] οὐκ ἔχουσι 8. 
x παρὰ] παρ᾽ αὐτὰ F. k. 5. t. V. 
Υ ὅσα ἐστὶ om. V. Ο. τ. ⸗ 
2 ὀνείδη} τὰ ὀνείδη K. Υ. 8. 
Ὁ τοῦτο δὲ] δὲ τοῦτο Υ. 
Ὁ φύσεως φύσει Ο. et ceorrectus 

Ἧς — φύσεως καὶ ν. 
ς οὐκ ἔχει οὐχ ἕξει Κ. 

8 μὲν] μὲν γὰρ Ἐ᾿ τον. 
n — —* 5,.,ἜἘ: vulg. πάντων. 
δημοσίᾳ ταφὰς ποιεῖσθε καὶ λό- 

γους γρ. 
εἶσθε καὶ λόγους Ἐΐτιν, δημοσίᾳ τα- 
φὰς ποιεῖτε καὶ λόγους 8. ταφὰς ποι- 
εἴτε δημοσίᾳ καὶ λόγους. Κι δημοσίᾳ 
καὶ ταῖς ταφαῖς ταῖς δημοσίαις ποι- 
εἴτε λόγους 8. Ὗ. Ο. τ. 

F. δημοσίᾳ τὰς ταφὰς ποι-- 

σον δου Δ΄ Ἄἂἀδνν το σι . 
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λούγτων ἀρετήν, οὐ τοὺς ἐπὶ ταύτῃ τιμωμένοις φθονούντων. 
τ᾿ εἶτα μεγίστας δίδοτε ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου δωρεὰς τοῖς 
[ τοὺς ψυμνικοὺρ νικῶσιν * τοὺς στεφανίτας, καὶ : 

οὐχ, ὅτι τῇ Φύσει τούτων ' ὀλίγοις μέτεστιν, ἐφθονήσατε 
ὑπ οι ἐλάττους ἐνείματε τὼς τιμὼς διὰ ταῦτα. 

157 πρὸς δὲ τούτοις τοιούτοις οὗ οὖσιν οὐδεὶς πώποτε τὴν πόλιν 

ἡμῶν εὖ ποιῶν δοκεὶ νικῆσαι" τοσαύτας ὑπερβολὰς τ' τῶν τὸ 

* δωρεῶν, αἷς " ἀντευποιξὶ, " παρέσχριται. ἔστι τοίνυν “πάντα 

᾿ς ταῦτ᾽ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι δικαιοσύνης, ἀρετῆς, μεγαλο- 
198 ψυχίας ἐπιδείγματα. μὴ τοίνυν, δὲ ἃ πάλαι παρὰ 

Ἐ πάντα τὸν χρόνον ἡ πόλις " εὐδοξεῖ, ταῦτ᾽ ᾿ ἀνέλητε νῦν τς 

᾿ μηδ᾽ ἵνα Λεπτίνης ἰδίᾳ τισίν, οἷς, ἀηδῶς 9 ἔχει, ἐπηρεάσῃ, 

τῆς πόλεως "ἀφέλησθε καὶ ὑμῶν αὐτῶν ἣν διὼ παντὸς 
ὠὰ τῶ χρίνευ δόξαν κέκτησθε καλήν" μηδ᾽ ὑπολαμβά- 
ΠΟ ψάτε εἶναι τὸν ἀγῶνα τόγδε ὑ * ἄλλου τινὸς ἢ τοῦ τῆς πό- 

λεὼς ἀξιώματος, πότερον " αὐτὸ δέ " σῶν εἶναι καὶ ὅμοιον :ο 

τῷ προτέρῳ, ἡ ἡ ἢ μεθεστάνα: καὶ — — 
159 Πολλὰ δὲ θαυμάζων Λεπτίνου κατὰ ἶἾ τὸν νόμον ἕν μά- 

Γ χη ᾿λιστα τεθαύμακα πάντων, " εἰ ἐκεῖνο γνόηκεν, ὅτι ὥσπερ 

ἄν, εἴ τις μεγάλας " τὰς τιμωρίας τῶν ἀδικημάτων τάτ- "5 

τοι, οὐκ ἂν αὐτός γε ἀδικεῖν παρεσκευάσθα:, δόξαι, εὕ- 
᾿ χῶς, ἄν τις ἀναιῤὴ τὰς τιμὰς τῶν " εὐεργεσιῶν, “ οὐδὲν 

αὐτὸς ποιεῖν ἀγαθὸν παρεσκευάσθαι δόξει. εἰ μὲν τοίνυν 

τ 

᾿ 

Υ 

ῃ Η 

F.t.v. t ἀφέλησθε) λέσθα, τ 

Ὁ δλίγοις μέτεστιν] μέτεστιν ὀλί- 5 αὐτὸ] ΟΡ 
γος Υ͂. Ο. τ. , ἃ σῶν] σῶον 5. 

— ἄντ᾽ εὖ τοῦ 5 Υ μεθεστάναιἢ μεθιστάναι τ. t. 
5 οται} παρέχηται τ. ᾿ τὸν ὁπ. 5, 
5 «ἄντα ὅταντα Κ᾿ τιν, ἢ " «ἢ, «εἱ εἰ ξ. ι 
Ῥ ταῦτα ante πάντα ponunt k.s. » τὰς ante τιμωρίας oM. 
“ εὐδυξε1} εὐδέξει κ. ς εὐεργεσιῶν} εὐεργετῶν F. t. v. 
Τ᾿ ἀνέλητεἾ ἀνέλετε τ, ὁ οὐδὲν] οὐδὲν ἂν F. 5, 

γΟ,, Τὺ, οο 
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ἠγνόησε ταῦτα (γένοιτο γὰρ ἂν καὶ τοῦτο), αὐτίκα δηλώ- 

σει" συγχωρήσεται γὰρ ὑμῖν λῦσαι, περὶ ὧν αὐτὸς ἥμαρ- 501 

τεν. εἰ δὲ φανήσεται σπουδάζων καὶ " διατεινόμενος κύ- 

ριον ᾿ ποιῆσαι τὸν νόμον, ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω πῶς ἐπαινέσω, 
161 ψέγειν δ᾽ οὐ βούλομαι. μηδὲν οὖν φιλονείκει Λεπτίνη 5 

μηδὲ βιάζου ὅ τοιοῦτον, " δέ οὗ μήτ᾽ αὐτὸς ' δόξεις κβελ- 

τίων εἶναι μήθ᾽ οἱ πεισθέντες σοι, ἄλλως τε καὶ γεγενη- 

μένου σοι τοῦ * ἀκινδύνου. διὼ γὰρ τὸ ἔμελε. ψαὶ 

—B τὸν rourou πατέρα "᾿Αφεψίωνος, ὃ ὃς 5 αὐτὸν 

ἔτ᾽ ὄντα ὑπεύθυνον ἐγράψατο, ἐξ λθον Ρ οἱ χρόνοι, καὶ “γυγὶ το 

περὶ αὐτοῦ τοῦ νόμου πᾶς ἐστὶν ὁ λόγος, " τούτῳ " δ᾽ οὐ- 
δείς ἐστι κίνδυνος. * 

162 Καΐτοι καὶ τοῦτ ἀκούω σε λέγειν, ὡς ἄρω ἐ τρεῖς σέ 

τινες γρωψνάμενοι πρότεροι τοῦδε οὐκ ἐπεζῆλθον. εἰ μὲν 
υ οὖν ἐγκωλῶν αὐτοῖς λέγεις ὅτι σε οὐ κατέστησαν εἰς τϑ 

κίνδυνον, φιλοκινδυνότατος χ εἶ πάντων ἀνθρώπων" εἰ δὲ 

τεκμήριον ποιῇ τοῦ τὼ δίκαιω εἰρηκέναι, ᾿ λίαν εὔηθες ποι- 

εἰς. τί γὰρ ἦ ἐΐνεκω τούτου βελτίων ἔσθ᾽ ὁ νόμος, εἴ τις ἢ 

τετελεύτηκε τῶν γραψαμένων πρὶν εἰσελθεῖν; ἢ πεισθεὶς :ο 
᾿ ὑπὸ σοὺ διεγράψψατο, ἢ ἢ καὶ ὅλως ὑπὸ σοῦ ἄρκυς το 

ἀλλὼ ταῦτα μὲν οὐδὲ λέγειν καλόν. 

163 Ἥιρηντωι δὲ τῷ νόμῳ σύνδικοι, καὶ μάλιφῷ οἱ δινὰ 

Ἑ διατεινόμενος) ὑπερδιατεινόμιενος o αὐτὸν] αὐτὸς t. ᾿, 
Ἐν τιν. Ρ οἱ χρόνοι] οἱ τῆς κρίσεως F 

Γ ποιῆσαι ποιεῖν 8. V. O. F.t.v. 
Β' τοιοῦτον) τοῦτον ἴ, Ἵ γυγὶ] νῦν Ἐὶ t. v. 
h τοιοῦτον δ 8. V. O. vulg. τοι- , 2 — οὔτ μήβὲν ἃ’. ; τούτῳ] ον F τούτου γρ. 8. 

1 δόξεις] δόξης k.s.t. ᾿ Κ᾿ βελτίων εἶναι εἶναι βελτίων - — * — * * o0 
Ἐν τιν. . χ εἶ post ἀνθρώπων ponunt Ἐ᾿ εν, 

Ι τελευτῆσαι τετελευτηκέναι Κι5. γ λίαν λίαν Δ Ὺ Ὁ... 

—2* τούτου 8. τ. 5. εἵνεκα] ἕνεκα Κκ. 8. φεψίωνος] ἀψεφίωνος kas.t.- 
ἁψεφίωνος Ὁ. ἀψεφιῶνος γ. 

ὯΝ ΟΥ̓» Δ... 1 Ἢ 
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λέγειν ἄνδρες, Λεωδάμας ᾿Αχαρνεὺς καὶ ᾿Αριστοφῶν 
κ᾿Αζηνιεὺς καὶ Κηφισόδοτος ἐκ Κεραμέων καὶ Δείνιας 15 

- ΒΡΕρχιεύς. ἃ δὴ πρὸς τούτους ὑπολαμβάνοιτ᾽ ἂν εἰκότως, 
ἀκούσατε, καὶ σκοπεῖτε ἂν ὑμῖν δίκαια φαίνηται. πρώ- 

μὲν πρὸς Λεωδάμαντα. οὗτος ἐγράψατο τὴ τὴν Χαβρίου 
δωρεάν, ἐν ἥ τοῦτ᾽ ἔνεστι τὸ τῆς ἀτελείας τῶν ἐκείνω τι 

— καὶ πρὸς ὑμᾶς εἰσελθὼν ἡττήθη" οἱ νόμοι δὲ οὐκ 502 

᾿ ἐῶσι δὲς πρὸς τὸν αὐτὸν περὶ τῶν αὐτῶν οὔτε δίκας οὔτ᾽ 
ο΄ εὐθύνας οὔτε διαδικασίαν οὔτ᾽ ἄλλο “ τοιοῦτ᾽ οὐδὲν εἶναι. 
᾿ χόφ χωρὶς δὲ τούτων ἀτοπώτατον ἂν πάντων συμβαίη, εἰ τότε ς 
τος μὲν τὰ Χαβρίου παρ᾿ ὑμῖν ἔργα μεῖζον ἴσχυε τῶν Λεω- 

; ϑάμαντος λόγων, ἐπειδὴ δὲ ταῦτά τε ὑπάρχει καὶ τὰ 

ο΄ πῶν ἄλλων εὐεργετῶν. προσγέγονε, τηνικαῦτα σύμπαντα 
᾿ ̓ὐρταῦτα ἀσθενέστερα τῶν τούτου λόγων γένοιτο. καὶ μὴν το 

εἰ φρρός γε ̓ Αριστοφῶντα 1 πολλὰ καὶ δὲ ἊΝ ἂν ἔχειν. εἰπεϊν 
“εἶμαι. - οὗτος εὕρετο τὴν δωρεὰν * “ὑμῖν, ἐν ἧ τοῦτ᾽ 

'καὶ οὐ τοῦτ᾽ ἐπιτιμῶ" δὲ! γὰρ ἐφ᾽ ὑμῖν εἶναι δὲδό- 
᾿ ψᾶϊ τὰ ὑμέτερ αὐτῶν οἷς ἂν βούλησθε. ἀλλ᾽ ἐκεῖνό γε 

οὐχὶ δίκαιον εἶναί φημι, τὸ ὅτε μὲν τούτω ταῦτ᾽ ἔμελλεν τς 

τ ὑπάρχειν λαβόντι μηδὲν ἡγέσθαι δεινόν, ἐπειδὴ δ᾽ ἑτέ. 
ἱ ᾿ς ῥϑίφι ἐ δέδοται, τηνικαῦτ᾽ ἀγανακτεῖν καὶ πείθειν ὑμᾶς 

᾿μμσάφιλώθει καὶ μὴν καὶ “Τελάργ: πέντε τάλαντ᾽ ἀπο- 
* δοῦναι γέγραφεν οὗτος ὡς — reis ἐν —— 

τοῦ δήμου, καὶ καλῶς ἐποίει. μὴ τοίνυν, ἃ μὲν ἥν ἀμάρ- :ο 

* ταῦτ᾽ ἐπὶ τῇ τοῦ δήμου πρόφάσει διὰ σοὺ διδόσθω, 

ὧν δ᾽ « αὐτὸς 2 ὁ δῆμος μαρτυρίας ἔστησεν ἐν τόϊς ἱεροῖς 

— τ ΥτΥ ὙΞ — 

M⸗rite) εὐπάρχειν 8:0.0.:. F. 
— —— vulg ὑπάρξειν. 

ἀρχίιεὺς τ΄ τ, δέδοται, δίδοται ᾿κ. 5. 
—*8 οὐδὲν τοι- ἜΝ Ἂν 

εὔτον 5. ceteri τοιοῦτον οὐδέν. νοὶ ᾿Αγελάργχψῳ Ἐ οἷα 
" ὑμῖν-τὸμν} ἡμῖν---τὴμῖν τ. δ Ύν γ0.. 

902 
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7 »-“» ᾿ ΄ 

ἀναγρώψνας καὶ πάντες συνίσασι, ταῦτ᾽ ἀφελέσθαι πώρ- 
αἴνει". μηδ᾽ ' ὁ αὐτὸς φαίνου τώ τ᾽ ὀφειλόμενω ὡς ἀποδοῦ- 

» ͵ ν “ —* 4 κ 7 
ναι δὲ γράφων, καὶ ἅ τις παρὼ τοῦ δήμου " κεκόμισται, 15 

167 ταῦτ᾽ ἀφελέσθαι παραινῶν. καὶ μὴν πρός γε Κηφισόδο- 
1 222* * . Δ ᾽ δὲ ς. ὦ 77 

royl τοσοῦτ᾽ ἂν εἴποιμι. οὗτός ἐστιν οὐδενὸς "ἧττον ὦ ἄν- 
᾿᾽ * »" ᾿ »" Ν 7 

δες ᾿Αθηναῖοι τῶν λεγόντων δεινὸς εἰπεῖν. πολὺ τοίνυν κάλ- 

λιον τῇ δεινότητι ταύτη " χρῆσθαι " ἐπὶ τὸ τοὺς ἀδικοῦντας 503 
ὑμᾶς κολάζειν ἢ τοὺς ἀγαθοῦ τινὸς αἰτίους ἀδὲκέϊν. εἰ 

᾿ 7 -» * * Ν ⸗ 

γὰρ ἀπεχβάνεσθαί τισι δεϊ, τοῖς ἀδικοῦσι τὸν δῆμον, Ῥ οὐ 
— — 7 * * δῶ ἣν 7΄ 

168 τοῖς ἀγαθόν τι ποιοῦσιν ἔγωγε νομίζω δέιν. πρὸς τοίνυν 
Δεινίαν" οὗτος ἴσως ἐρεῖ τριηραρχίως αὑτοῦ καὶ λειτουρ- 5 

᾽ ᾽ ᾽ »“»Ἢ " 37 εἰν 

γίας. ἐγὼ δ᾽, εἰ πολλοῦ τῇ πόλει Δεινίας ἄξιον αὑτὸν 

παρέσχηκεν, ὡς ἔμοιγε ὃ δοκέει νὴ τοὺς θεούς, μᾶλλον ἂν 

παραινέσαιμι αὑτῷ τινὼ τιμὴν ὑμᾶς ἀξιοῦν δοῦνωι!, ἢ τὰς 
ΜΝ ,, 3 ΄ 

ἑτέροις πρότερον δοθείσας ἀφελέσθαι " κελεύειν" πολὺ γῶρ το 
7 5 ͵ ⸗ —V δ 2 7 3 * 

βελτίονος ἀνδρός ἐστιν, ἐφ᾽ οἷς αὐτὸς εὖ πεποίηκεν ἀξιοῦν 

τιμᾶσθαι, ἢ ἐφ᾽ οἷς ἕτεροι " ποιήσαντες ἐτιμήθησαν φθο- 

τόρ νεῖν. ὃ δὲ δὴ μέγιστον ἁπάντων καὶ κοινὸν ὑπάρχει ἱκατὼ 
πάντων τῶν συνδικων᾽ τούτων πολλώκις εἷς ἕκαστος πρό- 

* ΠῚ 7 7 δ ΄ λ ὡ.Ἂ 

τερόν τισι “πράγμασι σύνδικος γέγονεν. ἔστι δὲ καὶ ι5 
δον ὦ ΄, χι" * δ. ὰς ͵7 7 ᾿ 

μῶλ ἐχῴῶν νόμος “ὑμῖν κωώλῶς, οὐκ επὶ τούτοις τεθείς, 
᾽ » “7 ἌΝ »"“Ἢ “ 3 7 ᾿ δ Ν 

ὡλλ νῷ μή τὸ πρωγμῶώ ὠσπερ ἐεργασίω τισὶν ἡ καὶ συ- 
7 Ν ᾿ »" Υ͂ ε Ν ⸗ δὴ Ἷ ΄ 

κοφαντία, μὴ ἐξέννωι "ὑπὸ τοῦ δήμου «χειροτονηθέντα 
Ζ * ΔΝ ὦ δ »"» —* 8 δὲ b * δ ὦ 

170* πλέον ἡ ἅπαξ συνθίκήσωι, τοὺς δὲ συνερουντῶς νομῶ, 

post μηδ᾽ οἰ, S. V. O.r. fuit θησαν ποιήσαντες Κ. 8, 
αὑτὸς. t κατὰ πάντων] καθ᾿ ἁπάντων 

Κ κεκόμισται] κεκόσμηται ΡΥ. F. V.O. τ΄ 
Ἰ τοσοῦτ᾽] ταῦτ᾽ Κ. ἃ πράγμασι] παραδείγμασι t. 
τὸ ἧττον ἥττων k. 8. Χ ὑμῖν] ἡμῖν Κ, 
5 χρῆσθαι) χρήσασθαι Κ. τ. 8. » ὑπὸ τοῦ δήμου χειροτονηθέντα χει- 
o ἐπὶ τὸ] ἐπὶ τῷ Κ. ροτονηθέντα ὑπὸ τοῦ δήμου F. .s. t. v. 
Ῥ οὐ] οὐχὶ ἔκ. 5. 2 πλεῖον S. V. O. πλεῖστον Γ. ce- 
4 δοκεῖ δοκεῖν Ὁ). teri πλέον». 
Γ κελεύειν κελεύει r. ἃ δὲ] δὴ 5. V. Ο. τ, 
" ποιήσαντες ἐτιμήθησαν) ἐτιμή- Ὁ συνεροῦντας) συναιροῦντας ὃ. 



p 503, 504. ΠΡῸΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ. 565 

καὶ διδάξοντας ὑμᾶς ὡς ἐπιτήδειός ἐστιν, αὐτοὺς τοῖς το 

ο΄ ὑπάρχουσι νόμοις δεῖ πειθομένους φαίνεσθαι" εἰ δὲ μή, 
τ΄ ψελοῖον νόμῳ “μὲν συνδικεῖν, νόμον δ᾽ αὐτοὺς παραβαί- 
τ΄ γεν ὅτερον. ᾿Ανάγνωθ, λαβὼν “τὸν νόμον αὐτοῖς, ὃν λέγω. 

Ε΄ χανντνιν ΝΟΜΟΣ. 

J —— πρίν ̓Αθηναῖοι καὶ παλαιός ἐσθ᾽ ὁ νόμος 25 

—* μάλιστα δὶ τούτους ὧν ἢ μικρὰν ἢ μεγάλην ἔστ᾽ εἷ- 

ἢ ᾿ς γας τὴν πόλιν. εἰσὶ δ᾽ οὗτοι τίνες ; ' οἱ τε τόῖς ἀγαθόν τι 

τ΄ ποιοῦσι τὰς τιμὰς διδόντες καὶ οἱ τὸς τἀναντία πράτ- 
ο΄ πρῦσι τὰς τιμωρίας. εἰ γὰρ ἅπαντες ὡς ἀληθῶς τὰς ἐν 5 

τάγωύμως ζυμίας φιβύμενι τοῦ κακόν τι ποιέῖν ἀπὸο- 
σταῖεν, καὶ πώνες τὰς ἐπὶ ταῖς εὐεργεσίαις δωρεὰς ὥ- 
—* 2 χρὴ πρήττωιν προέλοιντο, Ὁ τί κωλύει ——— 

πόλιν καὶ πάντας χρηστοὺς καὶ μηδέν᾽ εἶναι το 

᾿Αθηναῖοι "τοῦτ᾽ ἀδικεῖ, ὅ ὅτι τὰς τιμὰς ἀναιρῶν τῶν ἱ εὐερ- 
Ἄ γεσιῶν ἀχρεῖον τὴν ἐπιείκειαν Ἂν Φιλυτιμεῖοθαι βευλο- 

τ΄ μένοις καθίστησιν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ " παρανομίας δόξαν αἰ- 
J σχίστην ' τῇ πόλει καταλείπει. ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ᾽, ες 

ς μὲν οἵα, V.O. V.O.r.t.v. 
τον Ὁ τρῦτ" ταῦτ᾽ τ, 

μὸν Σιν’ γόνα γον σι λγὰς 
“ ἐμ» ἡμῖν ἱκ. οἱ. τ, Κ παρανομίας} παρανοίας ἘΠΕ Υ͂. 
———— Ο. Κ᾿ τ. 5. ἴων, 

' τῇ πέλει οι. pr. V. 
ἐδητω» F. τὸν πονηρὸν 
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566 ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ Οκ. ΧΧ. 
ΩΣ »" —* — 23 — * ΠῚ ε ͵7 7 ν᾽ 

ὅτι τῶν τὼ δεινόταθ᾽ ἡμᾶς ἀδικούντων ἕν ἑκάστῳ τίμημ 
ε ἣν Ν ἑὲ »ε͵ * J ε 

" ὑπάρχει διὰ τὸν νόμον, ὃς διαῤῥήδην λέγει “ μηδὲ [ὡς 
εξ Ν 7 ε Υ δίς, 7 7 Δι; ὦ ᾷ.. νὰ 
χρὴ] τίμημω ὑπάρχειν ἐπὶ κρίσει πλέον ἡ ἔν, ὁπότερον. 
Ν, α΄ κ᾿ ὁ »"»“» 3 7 

" ἂν τὸ δικαστήριον 5 τιμήση, παθεῖν ἢ ἀποτίσαι" ἀμφό- :ο 
Ν, "Ψ 7 δὼ δὰ ον 7 7 “ 

174 “τερῶ δὲ Ρ μὴ “ ἐξέστω." ἀλλ᾽ οὐχ, οὗτος ἐχρήσατο τούτῳ 
"»" * 222 γ᾿ 7 7 εν « * 

τῷ μέτρω, ὧλλ εὧν τις ὡπωίιτήση χώριν ὑμῶς, “᾿ ἄτι- 
«ες * 7 ες ΝΑΙ δ, ΓΗ. * δύ, 

μος ἐστω φησὶ “ἡ καὶ ἡ ουσίω θημοσίω ἐστω. ο τι- 
* 7 J 

— ταῦτα. “εἶναι δὲ καὶ ἐνδείξεις καὶ ἀπαγωγάς" 
ΝΆ M -“ »᾽ » — 7 ἃ »“ Ὡς 

“ἐὰν δ —2 "ἔνοχος ἔστω τῶ νόμω ὃς κειτῶϊ, εν τις )ς 
ε ⸗ ΕΣῚ 7 * "»" 

“ἐφείλων " ἄρχη τῷ δημοσίῳ." θάνατον λέγει" τοῦτο 

γάρ ἐστ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνῳ τὸ ἐπιτίμιον. οὐκοῦν τρίω τιμήματα 
"»" » 7 74 

ταῦτω. πῶς οὖν οὐ σχέτλιον καὶ δεινόν, ὦ ἄνδρες Αθη- 
* 7 ,,ε»" , 7 " 4 

ναΐοι, εἰ χωλεπώτερον εἶνωι “παρ᾽ ὑμῖν δόξει χάριν εὖ ποι- 
* * —8 ἊΝ X 

ἥσαντω ἀπαιτεῖν ἢ τὼ δεινότωτω ἐργαζόμενον ληφθῆναι: 505 

Αἰσιχρὲς ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι καὶ ὡς ἔχων ὁ νό 174 ἰσιχρὸς ὦ ἄνόρες ᾿Αθηνάϊοι καὶ κώκως ἔχων ὁ νόμος, 
Ν ὦ 7 Ν Ν 7 * Ν Ν 

καὶ ὅμοιος φβόνω τινὶ καὶ φιλονεικίω. καὶ ᾿ τὸ λοιπὸν 
ΕἸΣ 7 ΄ ΄ ε ͵7 “ὝὟ -- »»ν 

ἐῶ" τοιούτοις δέ τισι προσέοικεν ὁ γρώφων χρῆσθαι. ὑμὴν 5 
᾽ ᾽ » » » 2 

δ᾽ οὐχὶ πρέπει τὼ τοιαῦτω μιμεῖσθαι, οὐδ᾽ ἀνάξια φαί-. 
"» ε »" » "ν ΄ ** Ν * ᾿ 

νεσθαι φρονουντῶς ὑμῶν ὠὐὑτων. ᾧερε γὰρ πρὸς Διός, τί 
⸗ ὃς 3 7 ᾿ 

μώλιστ᾽ ἂν ἀπευξαίμεθα πάντες, καὶ τί μάλιστ᾽ ἐν 
ε 7 »"» ε Ν J , 

ἅπασι διεσπούδωσται τοῖς νόμοις; ὅπως μὴ ἡ γενήσονται 
ε 5 c 41 7 

οἱ περὶ ἀλλήλους " φόνοι, περὶ ὧν " ἐξαίρετος ἡ βουλὴ φύ- το 
δι 8 * 7] ΄ ᾽ »“ 7 

175 λαξ ἡ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ τέτωκται. ἐν τοίνυν τοῖς περὶ τού-- 
ε 7 Ν Ν 

τῶν νόμοις ὁ Δρώκων φοβερὸν “ κατασκευάζων καὶ δεινὰν 

τῷ ὑπάρχει) ὑπάρχειν 8. x παρ᾽ ὑμῖν δόξει] δόξει παρ᾽ ὑμῖν 
" ἄν om. Γ. εἴ pr. V. F. τιν. 
9 τιμήσῃ] τιμήσοι Υ. Υ τὸ ante λοιπὸν om. t. 
Ρ μὴ om.t. υ Ὁ γενήσονται F.S.k. vulg. γενή- 
4 ἐξέστω] ἐξέσται k. σωνται. 

Τ᾿ ἀπαιτήσῃ) αἰτήσηι F. ἃ φόνοι] φθόνοι Υ. 8. 
" ἔνοχος ἔστω] ἔνοχος ἔσται Κκ. 8. Ὁ ἐξαίρετος] ἐξαίρετον τ. 

τὶ ὀφείλων} δ᾽ ὀφείλων Κ. 5. ς“ κατασκευάζων] καὶ σκευάζων 5. 
ἃ ἄρχῃ post δημοσίῳ ponunt Κ.5, 



p· 505, 506. ΠΡῸΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ. 567. 

᾿ τ΄ τ φημρομσηνφῳ ἄλλου γίγνεσθαι, καὶ Υ —— 

δ᾽ — — τάλλα διελθὼν ὧς μάλιστ' ἄν “τι- 
Ε:: γας ὥετο ἐ ἐπισχεῖν τοῦ τοιοῦτόν τι ποιέῖν, ὅμως οὐκ ἀφεί- 
— —— δικαίου τάξιν, ἀλλ᾽ ἔθηκεν ἐφ᾽ εἷς ἐξέναι 
ἀποκτιννύναι, κἂν οὕτω τις δράση, καθαρὸν διώρισεν εἷ- 
* ἀποκτεῖναι μὲν δικαίως ἔν γε τὸῖς παρ᾽ " ὑμῖν :ο 

J ἥμοις ἐξεέσ- — δ᾽ ἀπαιτεῖν οὔτε δικαίως οὔθ' ὁπωσ- 
J 1γ6 οὖν ὃν τούτου νόμον; μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι" 
ἀρ ΨᾺ δοκεῖν πλείω πὐποίησθαι σπουδὴν ὅ * 
An τῶν εὖ τι ποιούντων ὑμᾶς χάριν ἐξέσται " κομίσα- 15 
 σϑκι, ἢ ὕσων μηδὴν ' φόρος ἐν τῇ πόλει γενήσεται" ἀλλ᾽ 
᾿ ἀναμνησθώτες τῶν καιρῶν, παρ Κοὺς εὖ πεπονθότες εὖ 
— εὑρομένους, καὶ τῆς — 

Ἢ “περὶ ἧς πε Φορμίων, ἐν ἡ γέγραπται καὶ ᾿ὀμώμοται, 

ἄν τις ἀμύνων τι πάθη τῇ ἢ δημοκρατία, τὰ τὰς αὐτὰς δώσειν κού 
δωρεὰς ἅσπερ ἹΑρμοδίῳ καὶ ̓ Αριστογείτονι, καταψηφί- 

ο΄ σασθε τοῦ σαῦθε τοῦ νόμου. οὐ γὰρ ἔνεστ᾽ εὐορκεῖν, εἰ μὴ τοῦτο 
ronoere. 

177 - Παρὰ "πάντα δὲ ταῦτα ἐκεῖνο ἔτι ἀκούσατέ μου. οὐκ 
᾿ς ἔνε τοῦτον ἔχειν καλῶς τὸν νόμον, “ ὃς περὶ τῶν παρελη- ς 
᾿ς λυθότων καὶ " τῶν μελλόντων ταὐτὰ λέγει. μηδέν᾽ εἶναί 

— φησιν ἀτελῆ πλὴν τῶν ἀφ᾽ ᾿Αρμοδίου καὶ ἸΑριστογείτο- 

Ος γος. καλῶς. μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι δοῦναι. μηδ᾽ ἄν 
Ἦ τινες γένωνται, Λεπτίνη; εἰ τὰ πρὸ τοῦ κατέ- το 

x ἐς] ὃ 5. 
— χερνίβων F. χέρνιβος "ἐμώμοται 8. ἐμώμεσται. 

ΒΥ. ἢ ποιήσετε —* 5, Υ Ο. τ. 

; ἷ —X — 5 φάντα δὲ ταῦτα] ταῦτα δὲ 

J —— V.O. M τ᾿. 5.1τ|ν. —— *1 

ξ — * κάρα Ρ τῶν αὐΐο μελλόντων —8 με 5. a 
* 5, περὶ τῶν μελλόντων Κι. 5. Ἂν 

οο4 



568 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧ, 

178 μέμφου, “τί; μὴ καὶ τὼ μέλλοντ᾽ ἤδεις ; ὅτε νὴ Δία 
πόῤῥω τοῦ τι " τοιοῦτ᾽ ἐλπίζειν νῦν ἐσμέν. καὶ εἴημέν γ᾽, 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι. ἀλλὼ χρή γε ἀνθρώπους ὄντως τοι: 
αὕτω καὶ λέγειν καὶ νομοθετεῖν, οἷς μηδεὶς ἂν νεμεσήσαι, 

καὶ τἀγαθὰ μὲν προσδοκῶν καὶ τοῖς θεοῖς εὔχεσθαι δὲ-- τς 

δόναι, πάντα δ᾽ ἀνθρώπινα ἡγεῖσθαι. οὐδὲ γὰρ ἂν Λα- 

κεδωιμόνιοί ποτ᾽ ἤλπισαν εἰς τοιαῦτα πράγματ᾽ ἀφίξε-- 

σθαι, * γ᾽ ἴσως " Συρακόσιοι τὸ πάλαι δημοκρατού- 

μένοι ἱκαὶ φόρους Καρχηδονίους πραττόμενοι καὶ πάντων 

τῶν περὶ αὑτοὺς ἄρχοντες " καὶ ναυμωχίο γενικηκότες 20 
ἡμᾶς ὑφ᾽ ἑνὸς γραμματέως, [ὃς ὑπηρέτης " ἦν], ὥς 

179 φασι, ἢ τυραννήσεσθαι. οὐδέ Y ὁ γὺν ὧν Διονύσιος ἤλπι-- 

σεν ἄν ποτ᾽ ἴσως πλοίῳ στρογγύλῳ καὶ στρατιώταις ὀλί- 

᾿γοῖς Δίωνα ἐλθόντω " ἐφ᾽ αὑτὸν " ἐκβαλεῖν “ τὸν τριήρεις 
πολλὰς καὶ ξένους καὶ πόλεις κεκτημένον. ἀλλ᾽, οἵἴμιαι, :5 
τὸ μέλλον ἄδηλον ἃ πᾶσιν ἀνθρώποις, καὶ μικροὶ καιροὶ 

μεγάλων πραγμάτων αἴτιοι γίγνονται. διὸ δέϊ μετριά- 

ζειν ἐν ταῖς "“ εὐπραξίαις καὶ προορωμένους τὸ μέλλον 
φαίνεσθαι. 

1ι8 Πολλὰ δ᾽ ἄν τις ἔχοι λόγειν ἔτι καὶ ᾿διεξιέναι ** 597 

του ῦ μηδαμῇ, μηδὲ καθ᾿ ἕν τοῦτον ἔχειν καλῶς τὸν νόμον 

μηδὲ συμφέρειν ὑμῶν" ἀλλ᾽ ἵν᾿ ἐν κεφωλαίω τοῦτο μάθητε 

κἀγὼ παύσωμαι λέγων, ὅ τάδε ποιήσατε. σκέψασθε 

— 

4 τί om. kr.s. in y. habet F. τυραννηθήσεσθαι. 
t τοιοῦτ᾽ V.O. k.r.s. vulg. τοιοῦ- a ἐφ᾽ αὑτὸν F.S. V.O.t. v. vulg. 

τον. ἐπ᾽ αὐτὸν, 
5 Συρακόσιοι 8. συρρακούσιοι Ἰκ.τ,ἴ, Ὁ ἐκβαλεῖν} ἐκκαλεῖν Ὁ. 

vulg. Συρακούσιοι. ς τὸν] καὶ ἴ. 
ἴ καὶ----πραττόμενοι om. Κ. 8. 4 πᾶσιν] ἅπασιν Κ. 8 
ἃ καὶ ναυμαχίᾳ] ναυμαχίαν τ. e εὐπραξίαις] εὐπροσεξίαις Κ. 
x ἡμᾶς] ὑμᾶς k. [ διεξιέναι] διεξεῖνα: V. Ο. 
Υ [ἦν] ὧν τ. ἔ τάδε] ὡδὶ Εἰ τὶ ν. 
2 τυραννήσεσθα, S. V. O.r. vulg. 



— — 

zBi ρου φανῆ, ἵν ἕλησθε τὰ κρείττω. ἂν μὲν τοίνυν καταψη- 

φίσησθε, ὥσπερ ἡμεῖς κελευόμεν, οἱ μὲν ἄξιοι 'παρ ὑμῶν το 
τὰ δίκαια ἕξουσιν, εἰ δέ τις ἔστ᾽ ἀνάξιος, ὡς ἔστω, " πρὸς 

τῷ τὴν δωρεὰν ἀφαιρεθῆναι δίκην ' ἣν ἂν ὑμῖν δοκν δώσει 

κατὼ "τὸν παρεισενηνεγ μένον γόμοον᾽ αὶ 'δὲ πόλις πιστή, 

δικαία, πρὸς " ἅπαντας ἀψευδὴς φανήσεται. ἐὰν δ᾽ 

ἀποψηφίσησθε ὃ μὴ “ ποιήσαιτε, οἱ μὲν χρηστοὶ διὰ πῦρ 

φαύλους ἢ ἀδικήσονται, οἱ δ᾽ ἀνάξιοι συμφορᾶς ἐτ 
— δίκην δ᾽ οὐδ᾽ ἡντινοῦν αὐτοὶ , πλιά 

ἡὶ δὲ πόλις τἀναντία ὧν εἶπον " ἀρτίως, δόξει ἄπιστος, φθο- 
: ᾿ αϑανερώ, φαύλη παρὰ ὃ πᾶσιν εἶναι. οὔκουν ἄξιον, ὦ ἄνδρες :ο 

Οὐ Αβθηναῖοι, τοσαύτην βλασφημίαν ἀντὶ καλῶν καὶ προση- 

κόντων ὑμῖν ̓ " ἀγαθῶν ἑλέσθαι. καὶ γὰρ ἕκαστος ὑμῶν 
"τσ τ᾿ δὲν τῶν κοοῖ γνωσθότων. οὐ γὼρ 

᾿ἀγνοῖϊ "τ οὔτ᾽ οὐδεὶς οὔτε τῶν " περιεστηκότων οὔτε τῶν 
ἄλλων, ὅτι ἢ ἐν μὲν τῶ δικαστηρίῳ Λεπτίνης πηδο ὃ ἡμᾶς ες 

ἀγωνίζεται, ἐν δὲ τῇ τῶν καθημένων "ὑμῶν ἑνὸς ἑκάστου 
γνώμη φιλανθρωπία πρὸς φθόνον καὶ δικαιοσύνη πρὸς 
κακίαν καὶ πάντα τὰ χρηστὰ πρὸς τὰ "πονηρὰ ἀντιτάτ- 

— — «ἰ τὰ τι}. 
“τ κατεψηφισμένοις F. t. v. 17a⸗ ἅπασιν 5. 

τὰ δίκαια παρ᾿ ἡμῶν 5. vulg. τὰ ὁ ἀγνοεῖ ἀγνοεῖ; Ὁ. ἀγογε Ὁ 
δίκαια παρ᾽ ὑμῶν. v. ἀγνοεῖ τε ἴ. 

Ἀ πρὸς τῷ} τρὸς τὸ 5. ἱ τοῦτ᾽ om. F. 
ἐ᾿ν ὁπ, τ΄. " περιεστηκότων περιεστηκόντωντ, 
τ τὸν οἴ, pr. 8. ——— F. 
— — ἡμδῇ ὑμᾶς Κ, ἐμᾶς . 

5. κωήσα;τε͵ ποιησατε S. ποιή- 5 ὑμῶν) ἡμῶν τ. 
σητε k.r. 5, " πωηρὰ ΕΟ Οὐτιν., vulg. πο- 

Ρ ἀδικήσωτα!Ἶ ἀδικηϑήσωται . νηρότατα. 



5. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ΠΡῸΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ, OM. XX. 

φ' » ͵ 9 — —26 6. ἂς 

ι84τέται. ὧν τοῖς βελτίοσι πειθόμενοι, καὶ κατὰ " ταὐτὼ 

ὁ ἡμῶν θέμενοι τὴν ψῆφον, αὐτοί τε ἃ προσήκει δόξετ᾽ ἐγ- 508 

νωκέναι, καὶ τὴ πόλει τὼ " κρώτιστ᾽ ἔσεσθ᾽ ἐψηφισμένοι, 

κἄν “τις ἄρ᾽ ἔλθη ποτὲ καιρός, οὐκ ἀπορήσετε τῶν ἐθελη- 
ε ε “Ὁ ε « ᾿ 

σόγτων ὑπὲρ ' ὑμῶν κινδυνεύειν. ὑπὲρ οὖν τούτων ἁπάντων 5 
7 -» ΠῚ . ὦ 4 ⸗ Ν * “ 

οἶμαι δεῖν ξὑμας σπουδάζειν καὶ προσέχειν τὸν νοῦν, ὅπως 
ε “» « » 7 

μὴ βιασθῆτε " ἁμαρτεῖν. πολλὰ γὰρ ὑμέϊς ὦ ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι πολλάκις οὐκ ἐδιδϑάχβητε, ὡς ἔστι δίκαια, ἀλλ᾽ 

ἀφηρέθητε ὑ ὑπὸ τῆς τῶν λεγόντων, κραυγῆς. καὶ βίας καὶ 

184 ἃ — ὃ μὴ ' πάθητε γῦν᾽ οὐ γὰρ ** ἀλλ᾽ τὸ 

ἃ δίκαια ἐγνώκατε, ταῦτα ἢ φυλάττετε καὶ ἱμνημο- 

— ἕως ἂν ψηφίσησθε, Ἱν εὔορκον θῆσθε τὴν ψῆφον 

κατὼ τῶν "τὼ πονηρὼ συμβουλευόντων. θαυμάζω δ᾽ 
* * J X 7 δ 7 6 * 

εγωγέε, εἰ τοῖς μὲν τὸ γόμίσμω ἡωφθείρουσι ἄνωτος πῶρ 

ὑμῖν ἐστὶν ἡ ζημία, τοῖς δ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κίβδηλον καὶ ες 
"7 * 7 δ 7 ᾽ ⸗ δ 4 νιν » Ν 

ὥστίστον ποίουσι λόγον θωσετε. οὐ δή πού Y ὦ Ζευ καὶ 

θεοί. 

Οὐκ οἶδ᾽ ὁ τι δέϊ πλείω λέγειν" οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐ- 

δὲν ἀγνοεῖν τῶν εἰρημένων. 

Ὁ ταὐτὰ] ταῦτα ἴ.ν. ταῦθ᾽ K.s. 5 ὑμᾶς] ὑμᾶς ἅπαντας τ. 
ς ἡμῖν] ὑμῖν ἴ. " ἁμαρτεῖν] ἁμαρτάνειν 5. .Ὁ. 

d κράτιστ᾽ 5.Υ.Ο.Κιτ εἰ Anecd. et γρ. F. 
κράφσιστα ἱ πάθητε] vulg. πάθοιτε. 

p. 179. 30. κάλλιστα F. vulg. Κ φυλάττετε] φυλάξατε S. V.O. 
κάλλιστα. ἸΟῪ, , 

ὁ τις om. pr. V. ————— 
Γ ὑμῶν] ἡμῶν k. τ τὰ οἵη. V.O. 



τ΄ ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ 
ν΄... ΚΟΝΔΥΛΟΥ. 

φυλῆς ——— ἜΗΝ χορηγός, ἐχθρῷ δὲ ὃ κεχρη- 

— — 

τετύπτηκεν ἄνδρα ἐλεύθερον, τοῦ δὲ Δημοσθένους ἀσέβειαν, ἐπειδὴ 20 
—— κένος καὶ ἐν Διονυσίοις καὶ ἐν τῷ θεάτρῳ' διὰ γὰρ τούτων 
εὑ αἱ ἡσεβηκένα τὸν Μειδίαν φησίν ὡς εἶναι διπλοῦν ἴρον κατὰ σύλληψιν, 
ΕἾ * — — 

— ,, ὥσπερ ἐνταῦθα ὁ Δημοσθένης, τοῦ Μειδίου λέγοντος ὑβρι- 25 

“Ὁ — — — δὲ αὐτῇ καὶ τὴν ἀσέ- 

-. 

εν εἴ 

* ΛΛΔΩΣ, 510 

Ἵ — om. ΒΟῪ τ, ν, 
Ε. . — 2* ΒΟΥ. τὸν. νυΐϊᾳ. 

Ε. ; φυφθείς, 



572 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ On. XXI. 

ἦν διπλᾷ, μικρά τε καὶ μεγάλα" καὶ " τὰ μὲν κατὰ πενταετηρίδα ἐτελεῖτο, 5 

τὰ δὲ μικρὰ κατὰ ἱτριετηρίδα. ἐν μὲν οὖν τοῖς μεγάλοις γυμνάσιά τινα 

ἐγίνοντο, καὶ προὐβάλλετο ἀφ' ἑκάστης φυλῆς εἷς γυμνασίαρχος, λαμβάνων 

χρήματα εἰς τὸ γυμνάζειν τοὺς ἐπιτελέσοντας τὴν ἑορτήν, καὶ "δώσων τὰς. 

τούτων δαπάνας τοῖς τῆς ἑαυτοῦ φυλῆς. ἤγετο δὲ παρ᾽ αὐτῶν καὶ τὰ Διονύ- τὸ 

σια, καὶ ταῦτα διπλᾶ, μικρά τε καὶ μεγάλα. καὶ τὰ μὲν μικρὰ ἤγετο κατ᾽ 

ἔτος, τὰ δὲ μεγάλα διὰ τριετηρίδος ἐν τοῖς ληνοῖς, ἐν οἷς προὐβάλλετο χορη- 

γὸς ἀφ᾽ ἑκάστης φυλῆς πρὸς τὸ τρέφειν χοροὺς παίδων τε καὶ ἀνδρῶν" ἐλάμ.- κ5 

βανε δὲ χρήματα εἰς τοῦτο. ἐπιστάσης δὲ τῆς ἑορτῆς ἠγωνίζοντο πρὸς ἀλλή- 

λους οἱ χορηγοὶ καὶ ἤριζον, ὕμνους εἰς τὸν Διόνυσον ᾷδοντες, καὶ τῷ νικῶντι 

τρίπους τὸ ἄθλον ἦν, ἐπειδὴ τὸν αὐτὸν Ἥλιον καὶ ᾿Απόλλωνα καὶ Διόνυσον 

ᾧοντο. πανομένης δὲ τῆς ἑορτῆς ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ προὐβάλλοντο οἱ χορηγοὶ 20 

τῆς μελλούσης ἑορτῆς. ἐν τοίνυν τῷ παρέντι καιρῷ προεβλήθησαν οἱ χορηγοὶ 

ἑκάστης φυλῆς, ἐσπάνιζε δὲ ἡ Πανδιονίς, ἡ τοῦ Δημοσθένους φυλή, χορηγοῦ, 

καὶ ἠμέλησε τὸ πρῶτον ἔτος, τὸ δεύτερον, τὸ τρίτον. ἔθος δὲ ἦν πρὸ μηνὸς τῆς 15 

ἑορτῆς τὸν ἄρχοντα συνάγειν τοὺς χορηγοὺς ἑκάστης φυλῆς εἰς τὸ λαχεῖν περὶ 

τῶν αὐλητῶν, καὶ ἐλθόντων τῶν χορηγῶν ἑκάστης φυλῆς πλὴν τοῦ τῆς Πανδι- 

ονίδος, ἰδὼν ὁ Δημοσθένης τὴν ἑαυτοῦ φυ)ὴν ἀτιμαζομένην παρὰ πάντων τῷ 

μὴ κεκτῆσθαι χορηγόν, αὐτεπάγγελτον καὶ αὐτοχειροτόνητον ἑαυτὸν χορηγὸν 511 

τῇ φυλῇ καθίστησι. κἀντεῦθεν ἐπηνεῖτο παρὰ πάντων. καὶ δὴ λαχόντος αὖ- 

τοῦ περὶ τῶν αὐλητῶν συνέπραξεν αὐτῷ ἡ τύχη τῇ προθυμίᾳ, καὶ ἔλαχεν 5 

ἀὐτῷ ὃ κάλλιστος τῶν αὐλητῶν ὁ Τηλεφάνης. θέλων οὖν ὁ Δημοσθένης κοσμῆ- 

σαι τὸν αὑτοῦ χορὸν πλέον τῶν ἄλλων, ἐποίησεν αὐτὸν φορέσαι χρυσοῦς στε- 

φάνους. Μειδίας δέ, τῶν πολιτευομένων τις, ὧν σφόδρα πλούσιος καὶ πολλὰ 

δυνάμιενος, ἐχθρὸς τῷ Δημοσθένει γεγονὼς διὰ τὰς αἰτίας ἃς ἐρεῖ μετὰ μικρὸν 10 

ἐν τῷ λόγῳ, πολλάκις καὶ ἄλλα παρηνώχλει καὶ ἐπηρέαζε, καὶ δὴ καὶ ὡς ὃ 
Δημοσθένης λέγει, ὅτι ὀμνυόντων τῶν κριτῶν τῷ καλῶς ἄσαντι δοῦναι τὴν 

νίκην, νύττων αὐτοὺς ὁ Μειδίας ἔλεγε “πλὴν Δημοσθένους" ὅθεν ὃ Δημο- 

σθένης ἐβέα ἐλέγχων αὐτόν. καὶ τελευτῶν εἰς τοιαύτην ἦλθε μανίαν ὁ Μει- 15 

δίας, ὥστε ἐν τῷ θεάτρῳ κόνδυλον αὐτῷ παρασχεῖν καὶ τὴν ἱερὰν περιῤῥῆξαι 

ἐσθῆτα. καὶ ἰδὼν ὃ δῆμος ἐπεσύριττεν᾽ ὃ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐπὶ κακοῦ 

ἐλαμβάνετο. ἀπελθὼν δὲ ὁ Δημοσθένης ἐσκέψατο τὸν παρόντα λόγον, κατη- 10 

γορῶν αὐτοῦ δημοσίων ἀδικημάτων" ἐν ᾧ καὶ διαβάλλει τὸν Μειδίαν ὡς κλέ- 

ψαντα τῶν χρυσῶν στεφάνων ὁντινοῦν παρὰ τοῦ χρυσοχόου. ἄγει τοίνυν αὐτὸν 
ἐπὶ τὴν κρίσιν ὁ ῥήτωρ, καταφορᾷ πλείστῃ καὶ τόπῳ σφοδρῷ προσχρησώ- 25 

μενος" ἣ γὰρ τοῦ Μειδίου ' ποιότης καὶ ἣ τῶν πρωγμάτων προπέτεια τῇ κατα- 

Ἀ τὰ μὲν τιν. vulg. τὰ μὲν με- rum δώσοντας. 
γάλα. ᾿ ποιότης — προπέτεια) Malim 

ἱ πριετηρίδα τριετίδα ἴ, προπέτεια.---- ποιότης. 
x δώσων τὰς] [τὰ correxi libro- 
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͵ ταν λον, κι οὐ ἐμκί, γηνιόνκο ἡμᾶν ἢ.» ἴωμῶ εὖ ὑμθή 
ΟΠ τ΄ μαπε" ὁ μὲν γὰρ Μειδίας ἰδιωτικόν, ὁ δὲ ῥήτωρ δημόσιον εἶναι κατασκενάζει, 
Ε 5.» ἥρος γάρ ἐστιν, εὖ τὸ μὲν πέπρακται, τὸ δὲ λείπει πρὸς τὸ τέλεον τοῦ ἐγόμα- 512 

τος τοῦ ἐπιτεθησομένου τῷ πράγματι. ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ κενοτάφιον ἐρύξαντος καὶ 

—— — ἐνταῦθα γὰρ πέπρακται μὲν τὸ ὀρύξαι, λείπει δὲ τὸ 5 
ἀν δι, λον γὐρὸ φυύγον.“ ἄμα, μόν, οὐ πόμα δὲ ὦ γὰρ εἴμ 

τ Ν νεκρίν." ὁ δὲ διώκων ἀντιφέρει, ὅτι “' τὸ διορύξαι κενοτάφιον τυμβωρυχίαν 
“ καλῶ" οὐ γὰρ αὐτὸς ἤδεις, ὅτι κενοτάφιόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὡς τάφεν ὀρύττων, τὸ 

“ ὀκεὶ κενοτάφιον εὕρηται, ἀξιοῖς μὴ δοῦναι δίκην." οὕτω κἀνταῖθα πέπρα- 
᾿ ἀτᾶιν μὲν τὸ τύψαι τὸν Δημοσθένην, λείπει. δὲ τὸ καλέσαι τὸν αὐτοχειροτόνη- 

τὸν χορηγέν. ὁ γὰρ Δημοσθένης λέγει ὅτι “ χορηγὸν ἔτυψας," ὁ δὲ Μειδίας 
ΝΑΥΗ ΧΩ κεν J 

“ δὲ οὐκ ἔστι ϑημόσιον ἀδίκημα." διπλοῦς — 
J σύλληψιν δέ ἔστιν, ὅταν ὁ διώκων τὴν αὑτοῦ δικαιολογίαν καὶ τὴν 
Γι — 7 ὥϑα γὰρ οὐ τὸ μὲν ἐκβάλλει τις, τὸ δὲ δό- 20 

' ἀλλ᾽ ἄμφω συγκροτεῖ καὶ συλλαμβάνει, τοῦθ᾽ ὑπάγομεν τῷ εἴδει. 

Ν ν ὃ Μάτωρ ἐν πολλοῖς τοῦτο ποιῶν μέρεσι, καὶ φάσκων ἅμα αὑτῷ 
καὶ τὴν πόλιν ὑβρίζεσθαι. κεφάλαια δὲ τὰ τῇ τάξει πρισήκοντά ἐστι τῷ 
λόγῳ. τὰ δὲ προοίμια καταφερικά, " ὑπερβολὴν ἔχοντα πολλὴν καὶ τῶν περι- a5 
ΤΣ ν μὰς τὸ γὰρ “πρὸς ἅπαντας" καὶ οὐ πρὸς ἐμὲ μόνον καὶ τὸ 

ΤΡ Ἡλέν᾽ τῆς ἀνοίας καὶ οὐ τς ἄναξ δε τάς ἡμαρτμόνα 

δὲ τοῦ λόγου ταῦτα, ὅρος, ἀνθορισμός, γνώμη νομοθέτου, συλ- 513 
ΟΠ χργισμές, πηλικότης, πρός τι, μία τῶν ἀντιθετικῶν, μεθ᾽ ἦν τὸ μεταληπτικὸν 

; καὶ ἀντιχηετικέν. ἐνταῦθα διὰ τεσσάρων ὅρων ὃ ῥήτωρ ἐμαλέκει τὴν κατηγο- ς 
, ΗΝ τεσυ- κων. ἔστι δὲ ὁ πρῶτος ὅρος οὗτος, ὅτι 

οἱ ἐν ἑορτῇ ἀδικοῦντες δημόσιον ἀδίκημα ποιοῦσι. δεύτερος ὅρος, καὶ μάλιστα 
3— — τρίτος ὅρος, ὅτι κτᾶσα ὕβρις ϑημόσιόν ἐστιν ἀδίκημα. 

ἢ ᾿ δὲ ἐνταῦθ᾽ ἐκ τῆς ὁμωνυμίας τῆς ὕβρεως" λέγεται γὰρ ὕβρις ἡ το 

ΟΠ’ δὲ ναἰσχρουργίας καὶ ἡ διὰ λόγων καὶ ἡ διὰ πληγῶν, δημόσιον δὲ ἀδύοημια 
Ἷ πρλωσος τέταρτος ὅρος, ὅτι 

ὁ πάντας ἀεὶ ὑβρίζων δημοσίᾳ ἀδικεῖ" εἰ γὰρ τὸ δημόσιον ἐκ πάντων σιν- is 

ται ἄρα ϑημέσιω τἀδίκημα. τίθησι δὲ σκερματικῶς ἐν τῷ προοιμίῳ τοὺς 

φόνταμας ὕες. δι τούτων εἰσὶν ἐν τεῖς ἀγῶσι τρεῖς, τὸν δὲ τόναρτων τίθησιν 
ἐν τῇ παρωιβάσει, δικαίως" λέγων γὰρ ὅτι ὁ πάντας ὑβρίζων δημοσίᾳ ἀδικεῖ, γο 
παρεξέρχεται λόγων τὸν πρότερον αὐτοῦ βίον. ἔχει δὲ ὁ λόγος οὗτος δύο προοί- 
μια. τὸ πρῶτον ἐκ διαβολῆς εἰλημμένον τοῦ ἐναντίου, καὶ ἐκ συστάσεως τοῦ 

τ συνάγῃ} συναγάγῃ t. ν. 9 Αηΐε τρὸς ἄς ἐχρυηχὶ οὐ, 
5 ὑπερβιλὴρ} περιβολὴν ει ν. ἀξ νιβθν δα γόνος ν χ 
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οἰκείου προσώπου, καὶ ἐκ προσοχῆς. ἔστι δὲ ἡ πρότασις διμερής, καὶ τὸ μὲν 25 
πρῶτον μέρος ἀκατάσκευον, τὸ δὲ δεύτερον καὶ αὐτὸ διμερές. καὶ κατασκευά- 

ζει τούτων ἑκάτερα. εἶτα ἐπιφέρει τὸ συμπέρασμα, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ προσοχή, 
Ὅρος κατὰ σύλληψιν. λέγεται δὲ οὕτως, ὅταν τοῦ φεύγοντος ἀντονομάζον-"ς 

τὸς ὁ διώκων καὶ τούτῳ κἀκείνῳ ὑπεύθυνον αὐτὸν εἶναι λέγῃ τῷ ὀνόματι, ὥστε. 514 

διπλοῦς ἐστίν, ἐπεὶ δύο περιέχει ἐγκλήματα. παράδειγμα ὁ στρατηγὸς ὁ βια- 

σάμενος τὴν παρατεθεῖσαν κόρην ὑπὸ τοῦ πρεσβευτοῦ, καὶ δημοσίων ἀδικημιά- 5 

τῶν κρινόμενος, καὶ ἀποκρινόμενος μὴ δημοσίᾳ ἠδικηκέναι ἀλλὰ βιάσασθαι, ὃ 

δὲ πρεσβευτὴς ἀμφοτέροις αὐτὸν φάσκων ὑπεύθυνον εἶναι. τὸ προοίμιον ἀπὸ τοῦ 

ἀντιδίκου, ὁ δὲ λόγος δι᾽ ἑνὸς εἴδους προώγεται, ἤτοι δικανικοῦ" τούτου γὰρ καὶ το 

τὸ τέλος τὸ δίκαιον καὶ ἣ κατασκευὴ διὰ τοῦ δικαίου. 

ἃ ᾽ ͵ ; κα ἈΝ 

ΤῊΝ μὲν ἀσέλγειων, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ τὴν 
-« 4, ε Ε “ * J 
ὕβριν, ἡ πρὸς ἅπαντας ἀεὶ χρῆται Μειδίας, οὐδένα οὔθ 
π᾿ " - ΕΣ ⸗⸗ " »ὉΟ ᾿ ᾽ 

ὑμῶν οὔτε τῶν ἄλλων πολιτῶν ἀγνοεῖν "οἴμαι. ἐγὼ δ᾽, 
ε ΕΝ ε "Ὁ" "“ ε : 

ὅπερ ἂν καὶ ὑμῶν ἕκαστος ὑβρισθεὶς προείλετο πρᾶξαι, ς 
* — ν 5, ᾽ 7 2 — ἀδι -“ 

τοῦτο καὶ αὐτὸς ἐποίησα, καὶ " προὐβωλόμην ἀδὶκεῖν 
{ Ν —— ε 4 5 Ψ * —— — 

τουτονὶ περὶ τὴν ἑορτήν, οὐ μόνον πληγὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ λα- 
X » » Ὡς Ν 

ββὼν τοῖς Διονυσίοις, ἀλλὼ καὶ ἄλλω πολλὰ καὶ βίαιω 
* X — X X “ 

“παθὼν παρὰ πᾶσαν τὴν χορηγίαν. ἐπειδὴ δὲ καλῶς καὶ 
ἣν , »"ὝἉ ε δὴ ε «“ ᾽ ΄ * 

τὼ δίκαια ποιῶν ὁ δήμος ἅπας οὕτως ὠργίσθη καὶ παρ- το 
Ψ » 7 : * * 7 » 7Ζ 

ωὠξύνθη καὶ σφόδρα ἐσπούδωσεν ἐφ᾽ ἐς ἠδικημένῳ ἣ μοι 
͵ -« 7 “» 7 7 * * 

συνήδει, ὥστε πάντω σποίουντος τούτου καὶ τίνων ὡλλῶν 515 
— X — 2 — »" ἂν * ͵ " ' Α 

ὑπὲρ αὐτοῦ οὐκ ἐπείσθη οὐδ᾽ "ἀπέβλεψεν εἰς τὰς οὐσίας 
ΗΝ 7 ἠδὲ Ἂς ε ΄ » X —* * 

τὼς τούτων οὐδὲ τὰς ὑποσχέσεις, ἀλλὼ μιᾷ γνώμη κατ- 
᾽7ὕ ἃν ΑΝ Ζ 7 ψ' y * δ δ 

ἐχειροτόνησεν αὐτου, πολλοὶ μοι προσιόντες, ὦ "ὧν ρες 6ι- 

κασταί, καὶ τῶν ἐν τῷ δικαστηρίω γῦν ὄντων ὑμῶν καὶ 5 
»΄᾿"σ » “ » ΕΣ »“᾿ 

3τῶν ἄλλων πολιτῶν ἠξίουν καὶ παρεκελεύοντο ἐπεξελθεῖν 
"» - * »"» ε XF ᾽ -“ " 

καὶ παραδοῦνωι τοῦτον εἰς ὑμᾶς, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκεῖ, δὲ 
» τι, — » ἈΝ X 

ἀμφότερα, ὦ ἄνδρες “᾿Αθηναῖοι, νὴ τοὺς θεούς, καὶ δεινὰ 

4 ᾧ ἄνδρες δικ. ἀεὶ Anecd. p. 451, t σρυτονὶ] τοῦτον P. 8, 
13. ὦ δικασταί ἱι. ὦ ἀθηναῖοι τ. ἃ μοι ante συγήδει ὁπ. P. 

τ οἶμαι F. S. k. et complures: x ἀπέβλεψεν ὑπέβλεψεν τ΄. 
vulg. οἴομαι, Υ ἄνδρες om. Γ΄. 

" προὐβαλόμην) προὐβαλλόμην τ. 5 ᾿Αθηναῖοι om. Γ΄. 

ΣΝ — — — —— — — — — δι. . ὔμμ — 
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᾿ πεπονθέναι νομίζοντες ἐμέ, καὶ δίκην ἅμα βουλόμενοι το 

λαβέν ὧν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐτεθέαντο θρασὺν ὄντα καὶ 
4 βδελυρὸν καὶ οὐδὲ καθεκτὸν ἔτι. οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων, 

ὅσα μὲν παρ ἐμοῦ προσῆκε φυλαχθῆναι, πάντα δικαίως 
"ὑμῖν. τετήρηται, καὶ κατηγορήσων, ἐπειδὴ τις εἰσάγει, 

᾿ πάρειμι, ὡς ὁρᾶτε, πολλὰ μὲν ὦ ἄνδρες "᾿Αθηναῖοι χρή- τις 
ματ᾽, ἐξόν μοι λαβεϊν ὥστε μὴ κατηγορεῖν, οὐ λαβών, 

πολλὰ.“ δὲ δεήσεις — — 
ὑπομείνας. ἃ δ᾽ ἐν ὑμῖν μετὰ ταῦτά ἐστιν ὑπόλοιπα, 

ἁὅσῳ πλείοσιν οὗτος ἠνώχληκε καὶ “περιήγγελκεν (ἑώ- 
ο ρὼν γὰρ αὐτὸν ἄρτι πρὸ τῶν δικαστηρίων οἷα ἐποίει), 3. 

᾿ ἱποσούτῳ μᾶλλον ξἐλπίζω τὸ δίκαιον ἕξειν. οὐ γὰρ" ἂν 
* οὐδενὸς οὔθ᾽ ὡς, περὶ ὧν πρὸς ἐμὲ ἐσπου- 

δάσατε αὐτοὶ πρότερον, τούτων ἀμελήσετε, οὔθ᾽ ὡς, ἵνα 
ος Μειδίας κ ἀδεῶς τὸ λοιπὸν ὑβρίζῃ, ψυφιεταί τις ὑμῶν 25 
ἘΝ ἄλλο τι πλὴν ὅ τι ἂν ' δίκαιον ἡγήται. εἰ μὲν 

ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι, παρανόμων ἡ παραπρεσβείας ἥ 

τς ἄλλης “τοιαύτης αἰτίας Ῥἥμελλον αὐτοῦ κατη- 

τ΄ ψορεῖν, οὐδὲν ἂν ὑμῶν. ἠξίουν δῶσθαι, νομίζων τῷ μὲν 
᾿ " κατηγόρῳ περὶ τῶν τοιούτων προσήκειν “ἐξελέγχειν μόνον, «τό 

κ τῷ δὲ φεύγοντι καὶ παραιτεῖσθαι. ἐπειδὴ δὲ τούς τε κρι- 

ἯΠ 
ξ' 

τὰς "διαφθείραντος " τούτου καὶ διὰ τοῦτο τῆς φυλῆς 

Ε΄ " ἐμ} ἐμοὶ τ. ἱ δίκαιον ἡγῆται ἡγῆται δίκαιον 
Υ ο ΒΑβϑηναῖν ὁπ). τ, F. t.v. 

ο΄ 5 φεριήγγελκεν 5.Ὑ 0 Κιτ, — 5 τοιαύτης οἴ). S. post κατη- 
ἤγγδιλαν 5. ἵν, παφήγγελκον Ε. Ῥ,, ponunt P. V. Ο. 5. utroque 
Γ τοσούτῳ] τοσεῦτο O. loeo ponit t. 
τς, Δεν ας, τὸ δίκαιον Ρ ἤμελλον» ἔμελλον P. ν. 

1: δώ Ἂ, δ νου σὰ ζογο ονλγρενῷ 
, om. διαφθείροντος ν. 

ἱ πρότερον οἵη. S.k.x. ——2 F.xr.t.v. 
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) ἀδίκως ἀφαιρεθείσης τὸν τρίποδα, καὶ αὐτὸς πληγὼς 5 
" ε ΄ ᾿ ; "» 

εἰληφὼς καὶ ὑβρισμένος δα οὐκ οἶδ᾽ εἰ τις ' ἄλλος πώ- 

πότε χορηγὸς ὑβρίσθη, ἣν ὑπὲρ τούτων " ἀγανακτήσας 

καὶ συνοργισθεὶς καταχειροτονίαν ὁ δῆμος ἐποιήσατο, 
7 *82 x2 J * Ν “͵7ὔ 

ταύτην εἰσέρχομαι, οὐκ "ὀκνήσω καὶ δέϊσθαι. εἰ γὰρ οἷόν 
»νΨ ᾽ * W "“ 7 ε ν ᾽ 

τε τοῦτ᾽ εἰπεῖν, ἐγὼ νὺν φεύγω, εἴπερ ὑβρισθέντα μηδὲ- το 
— δι Υ — ᾽ 7 7 δέ ᾿ : -“ 

8 μίας δίκης “ τυχεῖν ἐστί τις συμῴορώ. δεομίῶι οὖν ὑμῶν 
- " 7 7 8 37 δ υδ ͵ ἣν τ 7 » Ἀ 

ἁπάντων, ὦ "ἄνόρες " δικασταί, καὶ ἱκετεύω πρῶτον μὲν 
.“. ἅν » » ΄ ᾽ Ε ᾿΄, 

εὐνοϊκῶς ἀκοῦσαί μου λέγοντος, ἔπειτ᾽, ἐὰν ἐπιδείξω Με:- 
δι Ρ — Ν Ζ ᾿ ϑ'΄ὧΝ Ὑν Ἁ Ν 2 Δ ΟΝ Ν 

ων τουτονὶ μὴ μόνον εἰς ἐμὲ ἀλλὰ καὶ εἰς ὑμᾶς “ καὶ 
» - Ν 7 Ν ᾽ Ν * ε « 7] 

εἰς τοὺς νόμους καὶ εἰς τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὑβρικότα, τ5 
᾽ 2 — —2 — Ν - 

9 βοηθησαι καὶ ἐμοὶ καὶ ὑμῖν αὐτόϊς. καὶ γὰρ οὕτω πως 
* ΜΡ ἣν ᾽ »"ὟἬ ") ἃ «ἥ{{ ἢ 

ἔχει, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι" ὕβρισμωι μὲν ἐγὼ καὶ προπε- 
7 Ν »“»Ἥ τι 7 ᾽ » δὲ Ν 

πηλάκιστωι τὸ σωμῷ τοὺμον τότε, ὠγωνιειται και 

κριθήσεται τὸ πρῶγμω νυνί, πότερον ἐξέϊνωι δέ “τῷ τοι- 20 

αὕτω ποιεῖν καὶ εἰς τὸν τυχόνθ ὑμῶν ἀδεῶς ὑβρίζειν, ἢ 

μή. εἴ τις οὖν ὑμῶν ἄρω καὶ τὸν “ ἔμπροσθε χρόνον ἶ τῶν 
ἰδίων ἕ τινὸς ἕνεκω γίγνεσθαι τὸν ἀγῶνω τόνδ᾽ ὑπελάμ- 

10 Baver, ἐνθυμηθεὶς νῦν ὅτι δημοσία συμφέρει μηδενὶ μηδὲν 
* »" »" »-»“ ε «ε * »“᾿, J ἃ 

ἐξεῖναι " τοιρῦτο ποιεῖν, ὡς ὑπὲρ κοινοῦ τοῦ πρώγμωτος ' ὄν- 1:5 
, » 7 ι δῇ ι 

τος καὶ προσέχων ἀκουσάτω, καὶ τὼ φαινόμενω αὐτῷ Κ δὲ- 
᾿ "»“ * J »" 

καιότατ᾽ εἶναι ταῦτω ψηφισάσθω. ἀναγνώσεται δὲ πρῶ-- 

"- 

τ ἄλλος Ομ. k. ς ἔμπροσθε P. S. V. s. ceteri ἔμ- 
" ἀγανακτήσας---ταύτην ΟἿ. pr. πρόσθεν. 

Κι γ. Γ τῶν ΟΥη. Γ΄. 
Χ ὀκνήσω) ὀκνήσων V. et cor- ὃ τινὸς ἕνεκα) ἕνεκά τινος Κ. r. 

rectus ν. τινὸς εἵνεκα P. V. 
Υ τυχεῖν om. pr. V. ἢ τριοῦτο}] τοῦτο F. t. v. τοιοῦτόν 
5 ἁπάντων om. F. τι ΚΟΥ. 
8. ἄνδρες om. k. ἱ ὄντος om. pr. V. 
Ὁ δικασταί ἀθηναῖοι F.O.s. t. v. k δικαιότατ᾽] δικαιότερ P. V. 
ς καὶ εἰς τοὺς νόμους oMm. t. v. 8 * 
d τὰ αἴθ τοιαῦτα οἰ. V. O.r. s. 1 δὲ om. P. S. V. O.s. 
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, μὲν ὑμῖν τὸν νόμον, καϑ' ὃ ὃν εἰσὶν αἱ προβολαί" μετὰ 

ον Λέγε τὸν νόμον: 7 517 
J ἐξ. δεν ΨΊ οὐἰξ 1. ..}}} ΝΟΜΟΣ. 

J ————————————— — ——— — 
— ἐν δὲ ταύτῃ χρηματίξειν πρῶτον μὲν περὶ Ὡρῶν, ἔπειτα 

β ἃς προβολὰς " παραδιδότωσαν τὰς γεγενημένας ἕνεχα τῆς πομ- 5 
* Διονυσίοις, ὅσαι ἂν μὴ ἐκτετι- 

ΠΟ σμέναι ὧσιν. 
᾿ 12. Ὁ μὲν νόμος οὗτός ἐστιν, ὦ ὁ άνδαε ̓Αθηναῖοι, καθ᾽ ὃν 

; αἱ προβολαὶ γίγνονται, λέγων, ὥσπερ ἠκούσατε β δ  ομῖν 

᾿ σὴν ἐκκλησίων ἐν Διονύσου μετὰ "τὼ Πάνδια, ἐν δὲ ταύτη το 

ἢ ᾿ ἐπαδὰν χρηματίσωσιν οἱ “πρόεδρον περ ὧν διῴκηκεν ὁ 
J 1 ἄρχων, ἢ χρηματίζειν καὶ —* ὧν —* τις ἡδολκὼς ἢ ἡ περὶ 

ε εϑτὴν δορνῆν ἢ᾽ παρανενομηκώς, καλῶς, ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι, 
— ᾿ καὶ συμφερόντως ἔχων ὃ νόμος, ὡς τὸ πρωγμά αὐτὸ ιἰ 

Ἱμαρτυρέϊ. ὅπου γὰρ ἐ ἐπόντος — —— 
τινες οὐδὲν ἧττον ὑβρισταί, τί χρὴ τοὺς τοιούτους " προσ- 
δοκῶν ἂν ποιεῖν, εἰ μηδεὶς ἐ ἐπῆν ἀγὼν μηδὲ κίνδυνος ; 

᾿ Πα Βούλομαι " τοίνυν ὑμῶν καὶ τὸν ἑξῆς “νόμον ἀναγνῶνα: 
τ τουτονί" καὶ γὰρ ἐκ τούτου φανερὰ πᾶσιν ὑμῖν ἥ τε τῶν :ο 
“ἄλλων ὑμῶν εὐλάβεια γενήσεται καὶ τὸ τούτου θράσος. 

Λέγε τὸν νόμον. 
ἌΡ ϑῳ ΝΟΜΟΣ. 
ἢ 15 δ ρὶς τιν, ὅταν ἡ πομαὴ ἡ τῷ «Δρονόέῳ ἐν ΠΠαραιεῖ καὶ οἱ »ς 

οἰ αν μὲν στ: τ: χ ὰ om. τ΄ 
τ΄ 5 ηὧν οἴη. t. Υ Ῥοβὲ χρηματίζειν eum 5, ὁ —— — misi κελεύει, quod τος. habet V- 

om. x. in margine " ἄνδρες ̓Αϑηναῖοι) δικασταί lc. 
Ἂς " προσδοκᾷν te τοὺς πί 

ἐν Πωυδάν ἐν κανδιν 5. in ἘΠΚΟ τιον * 
τῶν Πανδίων Palmerius. Ὁ χρίνυν] δὲ Κ. Υ 

τ προβολὰς} προσβολὰς O. “ γόμεν ἀναγνῶνα!] ἀναγνῶναι νό- 
. ἢ καραδότωσαν Ε. μὸν Ἐς, ν. 
᾿ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι] δικασταί ἵ. 4 ξουτον)}} τούτω Ὑ,, 5. 
" πωρεῖν ροβὲ ἐκκλησίαν ροιπὶξ τ, 5 ἄλλων} ἄλλων ἁπάντων Ὑ τ, 

ΥΟΙ,, ἵν΄ ΡΡ» 
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κωμῳδοὶ καὶ οἱ τραγῳδοί, ἑκαὶ δὴ ἐπὶ Ληναίῳ Ἐ πομπὴ καὶ οἱ 
τραγῳδοὶ καὶ οἱ κωμῳδοί, καὶ τοῖς ἐν ἄστει ἱ Διονυσίοις ἣ πομπὴ 

καὶ οἱ παῖδες καὶ ὁ κῶμος καὶ οἱ κωμῳδοὶ καὶ οἱ τραγῳδοί, καὶ 
ΚΘαργηλίων τῇ πομπῇ καὶ τῷ ἀγῶνι Ἱμὴ ἐξεῖναι μήτε ἐνεχυρά- 518 
σαι μήτε λαμβάνειν ἕτερον ἑτέρου, μηδὲ τῶν ὑπερημέρων, ἐν ταύ- 
ταις ταῖς ἡμέραις. ἐὰν δέ τις τούτων τι παραβαίνῃ, ὑπόδικος ἔστω 

τῷ παθόντι, καὶ προβολαὶ τὶ αὐτοῦ ἔστωσαν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐν 5 

Διονύσου ὡς ἀδικοῦντος, καθὰ περὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀδικούντων 

γέγραπται. 
᾽ »" Φ' ) «“ » "" ΄ 16 ᾿Ἐνθυμέϊσθε, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι ἐν τῷ προτέρῳ 

7 Ὦ Ν » Ν Ν ε Ν ἀδι 7 " ἂν 

νόμῳ "κατὼ τῶν περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικούντων οὔσης τῆς 
-Ὅ- 2 7 J » Ἂς ε ᾿ “ 

“προβολῆς, ἐν τούτῳ καὶ κωτὼ τῶν τοὺς  ὑπερημέρους 
» ὮΝ ᾽ ε " ἊΝ 

εἰσπρωττόντων ἢ καὶ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν τινὸς λωμίβανόντων ἢ το 
7 ἂς ΕἸ Ἂς “ Ν τ βιαζομένων ἐποιήσωτε τὼς προβολώς. οὐ γὰρ “ὅπως τὸ 

»" ε , —W »" ε 4 Ν 

σώμα ὑβρίζεσθαί τινος ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις, ἢ τὴν 
* ᾽ “ ΕῚ » 

παρασκευὴν ἣν ἂν ἐκ τῶν ἰδίων " πορίσαιτό τις εἰς " λει- 
7 —* σθ 3 Ν —— δὲ Ν ψή 

τουργίων, ὥεσθε χρήνωι, ὡλλὼ καὶ τὼ δίκη καὶ φω:ις- 
“" ε »" ε ΄ 

τῶν ἑλόντων γιγνόμενω τῶν ἑωλωκότων ἣ καὶ κεκτημένων 
3 Ε “ Ἀ * ε Ε 7 ε "»" Ν 

ἐξ ἀρχῆς τὴν γοῦν ἑορτὴν "ἀπεδώκατε εἶνωι. ὑμεῖς μὲν 
3.χ» ᾽ -“ 7 ᾿" “ δυωνὸ 

τοίνυν, ὦ ἢ ἄνδρες Αθηναῖοι, πάντες εἰς τοσοῦτον ἀφῖχβε 
Ζ 7 Ν ⸗ 7 .“ . “ ͵΄ 

φιλανθρωπίας καὶ εὐσεβείας, ὥστε καὶ τῶν πρότερον 
΄ ἀδ Ξ )ὕ Ν ᾽ὔ 4* ἡ πευλ 

γεγενημένων ἀδικημώτων τὸ λωμβάνειν δίκην "ἐπέσχετε 20 
b Ὡς ——— — δι δ' ᾽ ᾽ » * -“» ξ 

ι8 τωαύτως τὰς ἡμέρως Μειδίας δ᾽ εν αὐτωῖς ταύτωις ταῖς 
» 

Γ καὶ ἐ-ποκωμῳδοὶ καὶ οἱ τρωγῳδοὶ 4 ὅπως τὸ ὃ. vulg. ὅπως μὴ τό. 
οἴῃ. F. Τ᾿ πορίσαιτο] πορίσηται crrectus 

Β ἡ οὔ. Ρ, 8. Υ΄ Γ᾿ 5. τ ν. v. 
Ἀ πομπὴ] πομπῇ, P. V. 5. λειτουργίαν τὴν Ἀειτουργίαν F. 
ἱ Διονυσίοις ἡ πομπὴ] διονυσίοις οἱ O. t. v. 

πομποὶ 8. t καὶ ante κεκτημένων om. pr. k. 
Κ᾿ Θαργηλίων) ὁ θαργηλιὼν F. P. u ἀπεδώκατε) ἀποδεδώκατε Κ. Υ. 

5. 0..Ο. τ΄ 8. ἴ ν. x ἄνδρες ἀθηναῖοι] δικασταί K. 
Ἰ μὴ] μήτε F. P.S. V. O.r. s. t.v. Υ τοσοῦτον] τοσοῦτο Oö. 
m αὐτοῦ] αὐτῷ, V.O. 5. φιλανθρωπίας] φιλανθρωπίας τε 
ἢ κατὰ τῶν περὶ] περὶ τῶν κατὰ F. Κ. t. ν. 

F. Ῥ. 5.0. Ο. 5. ἴ- ν. ἃ ἐπέσχετε] ἐπέσχε Pr. F. 
9 προβολῆς) προσβολῆς Ο. Ὁ ταύτας τὰς ἡμέρας) ταύταις 
Ρ ὑπερημέρους} ὑπερημερίους 5. ταῖς ἡμέραις Κι r. 
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᾿ ἡμέραις ἄξια τοῦ δῶναι τὴν ἐσχάτην δίκην ποιῶν δειχβή- 

σεται. βούλομαι " δ᾽ ἕκαστον “ἀπ᾽ ἀρχῆς. ὧν πέπονθα 
J —— τῶν πληγῶν εἰπεῖν, ἃς τὸ τελευ- 15 

᾿ ταῖον ̓ προσενέτεινέ μοι" ἕν γὰρ οὐδέν ἐστιν ἐφ᾽ ὦ τῶν πε- 

J ᾿ πραγμένων οὐ δίκαιος ὧν ἀπολωλέναι φανήσεται. 

19. Ἐπειδὴ γὰρ οὐ καθεστηκότος χορηγοῦ τῇ Πανδὶιονίδ, 

β ᾿ξ τρτον ἔτος τουτί, παρούσης δὲ * ἐκκλησίας ἐν 

᾿ τὸν ἄρχοντα ἐπ κληροῦν ὁ νόμος: τοῖς ̓χρρόῖς τοὺς αὖ- 519 

: ο΄ λητὰς κελεύει, λόγων καὶ λοιδορίας γιγνομένης, καὶ κατ- 

—J ηγοροῦντος τοῦ μὲν ἄρχοντος τῶν ἐπιμελητῶν τῆς φυλῆς, 

τῶν δ᾽ ἐπιμελητῶν τοῦ ἄρχοντος, παρελθὼν ὑπεσχόμην 
ὸ ἐθελοντὴς καὶ κληρουμένων πρῶτος αἱρεῖ- 5 

τὸν αὐλητὴν ἔλαχον, ὑμεῖς μέν, ὦ ' ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 

— * ὡς οἷόν τε μάλιστ᾽ ἀπεδέξασθε, τήν τ᾽ 
ΝΟ τον μὴ τ ῖσι 

καὶ θόρυβον καὶ κρότον τοιοῦτον ὡς ἂν ἐπαινοῦντές τε Χχαὶ τὸ 
συνησθέντες, ἐποιήσατε, Μειδίας δ᾽ οὑτοσὶ μόνος τῶν 

. "πάντων, ὡς ἔοικεν, ἠχθέσθη, καὶ παρηκολούδησε, 

Ε ὅλην τὴν Ἀδιτουργίαιν —— μοι συνεχρς καὶ —* καὶ 
᾿ κι μείζω. ὅ ὁσώ μὲν οὖν "ἢ τοὺς χορευτὰς ἐναντιούμενος ἡμῖν τς 

τ΄ ἀφεθῆναι " τῆς στρατείας οἡγώχλησεν, ἣ προβαλλόμενος 
᾿ς καὶ κελεύων ἑαυτὸν εἰς Διονύσια χειροτονεῖν ἐπιμελητήν, 

ἢ τἄλλα πάντα ὅσα τοιαῦτα, ἐάσω" οὐ γὰρ ἀγνοῶ τοῦθ, 

ὅτι τῷ μὲν ἐπηρεαζομένῳ Ρ τότ᾽ ἐμοὶ καὶ ὑβριζομένω τὴν 

αὐτὴν ὀργὴν ἕκαστον τούτων ἥνπερ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν τῶν δεινο- 10 

ε δ' ἕκαστω δὲ καθ᾽ ἕκαστον τ. ᾿ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι δικασταί Κ. 
Ἐρῴφ ἀραῖὲ ὧν. οὐτωθε} ἂν τί- x πάντων] ἁπάντων F. t. v. 
2* χῆς Κι, τ. ᾿ μοι ἐμοὶ Ἐ. k. τ. τον. 
— καὶ Ἐς V.O. 5.1. v. w dJom. Ρ. S. V.O.s. 

⸗v⸗ pr. v. ——— 

ΡΡ2 
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a2 τάτων παρίστη, ὑμῖν δὲ τοῖς ἄλλοις, “τοῖς ἔξω τοῦ πράγ- 
με » δ ἐν γ" »Ἥ καθ᾽ 4 ἢ “ 

ματος οὖσιν, οὐκ ἂν ἴσως '"ἄξιω ταῦτα αὑτὰ ἀγώνος 
— 24 ἃ ἔ 7 u ΨΈΣ χ᾽ 7 Υ ᾿ ἶ 

φανείη" ἀλλ᾽ "ἃ πάντες “ἂν ὁμοίως “ὠκουσᾶντες "ὠγῶ- 
᾿ “Ἴν»»»Ώ » ΄ δὲ ε Ν »Ἅ Ν 

νωκτήσαιτε, ταῦτ᾽ ερῶ.1 ἔστι ἦ δὲ ὑπερβολὴ τῶν μετὰ 

ταῦτα, ἃ " μέλλω λέγειν, καὶ οὐδ᾽ ἂν ἐπεχείρησα ἔγωγε 1:5 

κατηγορεῖν αὐτοῦ νῦν, εἰ μὴ καὶ τότε ἐν τῶ δήμῳ ταρα- 

23 χρῆμα ἐξήλεγξα. τὴν γὰρ ἐσθητα τὴν ἱεράν (ἱερὰν γὰρ 

—* νομίζω πᾶσαν, ὅσην ἄν τις ἕνεκω τῆς ἑορτῆς 

Ὁ παρασκευάσηται, “τέως ἂν χρησθῇ) καὶ τοὺς στεφάνους 540 
τοὺς χρυσοῦς, οὺς ἐποιησάμην ἐγὼ κόσμον τῷ χορῷ, ἐπε- 

βούλευσεν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, διωφθεϊρωΐ μου νύκτωρ ἐλ- 

θὼν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν τοῦ χρυσοχόου. καὶ διέφθειρεν, οὐ 
΄΄ d * Ν 8’ ὃν 7 f * τ: » 

μέντοι “πασῶν Ὑεῖ οὐ γὰρ “ἢ γήθη. καίτοι τοῦτο ὙὝ 5 
Ε Ν ΄ {( ΘΑ͂: - v » ΄ 7 ᾽» Δ 

οὐδεὶς πώποτε οὐδένα φησὶν ὡκηκοέγωι ——— οὐδὲ 

24 ποιήσαντα ἐν τῇ πόλει. οὐκ ἀπέχρησε δὲ 5 αὐτῷ τοῦτο, 

ἀλλὰ καὶ τὸν διδάσκαλον ὦ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι διέφθειρέ 

μου τοῦ χοροῦ" καὶ εἰ μὴ Τηλεφάνης ὁ αὐλητὴς ἀνδρῶν 
΄ αἱ ΝΣ Ἄὴ τσίον ἃ σα ἊΣ δὴ “ ἃ Δα βέλτιστος περὶ ἐμὲ τότε ἐγένετο, καὶ τὸ πράγμω αἰσθό- το 

μενος τὸν ἄνθρωπον ἀπελάσας αὐτὸς συγκροτεῖν καὶ δὲ- 

δάσκειν ὥετο δὲῖν τὸν χορόν, οὐδ᾽ ἂν ἡγωνισάμεθα ὦ ἄν- 

δρες ᾿Αθηναῖοι, ἀλλ᾽ ἀδίδακτος ἂν εἰσῆλθεν ὁ χορὸς καὶ β 
25 πράγματ᾽ αἴσχιστ᾽ ἂν ἐπάθομεν. καὶ οὐδ᾽ ἐνταῦθ᾽ ἔστη τὶ 

α΄ ,; » ΠΝ ω 5.» »»καἜ * ζ΄" .5. 

τῆς ὕβρεως, ἀλλὼ τοσοῦτον αὐτῷ περιῆν, ὥστε τὸν " ἐστε- 

Ἵ τοῖς ροβῖ ἄλλοις oMm. S. ἃ μέλλω λέγει» λέγειν μέλλω τ΄. 
τ ἄξια ταῦτα καθ᾿ αὑτὰ) αὐτὰ — παρασκευάζη- 

καθ᾽ αὑτὰ ἄξια k. τ. ται 8.0.0 
5" ἃ] ἐφ᾽ οἷς k. τ. οἵ γρ. P. ς τέως} ὡς — P. 
t πάντες] ἅπαντες K.r. ὁ πᾶσάν] πάντας ἘΞΚ.ν. ἐξ pr. v. 
υ ἂν οἵη. P. V. Ο. Κ. τὶ 8. e ἠδυνήθη] ἐδυνήθη P. v. 
x ἀκούσαντες oM. P. ἴῃ margine xalro τοῦτό γ᾽ καίτοι τοιοῦτον 

ponit 5, post ἀγανακτ. Κ. r. F. t. v. καὶ τοιοῦτον Ῥ, 5. Ὑ. Ο. 5. 
⸗ ——— ἀγανακτήσετε Β αὐτῷ αὐτὸ Ο. 

V. ἢ ἐστεφανωμένον] στεφανούμενον γ. 
ΤΩΝ 

ὁμ ΔΆ... .Χ.ὄ.." ἀμ 
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φανωμένον ἄρχοντα διέφθειρε, τοὺς χορηγοὺς συνῆγεν ἐπ᾿ 
ἐμέ, βοῶν, ἀπειλῶν, ὀμνύουσι παρεστηκὼς τοὺς κριταῖς, 

εἰ οι. φράττων, προσηλῶν, ἰδιώτης ὧν τὰ ' δη- 
μόσια, κακὰ ᾿Ὦ καὶ πρήγματα ἀμύθητά μοι παρέχων 3ο 

a6 διετέλεσεν. καὶ τούτων, ὅσα 'γε ἐν τῷ δήμῳ γέγονεν " 

πρὸς τοῖς κριταῖς ἐν τῷ θεάτρῳ, ὑμεῖς ἐστέ μοι μάρτυρες 

τς οἰ πάντες, ᾿ ὦ ἄνδρες δικασταί. καίτοι τῶν λόγων " τούτους 

ο΄ χρὴ " δικαιοτάτους ἡγεῖσθαι, οὺς ἂν οἱ καθήμενοι τῷ λέ- "9 
' γόντι μαρτυρώσιν ἀληθεῖς εἶ εἰναι. ᾿ προδιαφθείρας τοίνυν τοὺς 

κριτὰς, τῷ. ἀγῶνι τῶν ἀνδρῶν, δύο ταῦτα ὡσπερεὶ κεφά- 

᾿ λαία ἐφ᾽ ἅπασι τοῖς ἑαυτῷ νενεανιευμένοις ἐπέθηκεν, ἐμοῦ 

ε μὲν ὕβρισε “τὸ σῶμα, "τῇ φυλῇ δὲ κρατούση τὸν ἀγῶνα 

᾿ αἰτιώτατος τοῦ μὴ »κῆσδι κατέστη. 521 

1}. Τὰ μὲν οὖ οὖν εἰς ἐμὲ καὶ τοὺς φυλέτας Ἰσελγημένα καὶ 

ὑπερ τὴν τὴν ἑορτὴν ἀδικήματα τούτω πεπραγμένα, ἐφ᾽ ἐἷς 
“ἫΝ " προὐβαλόμον, ταῦτ᾽ ἔστιν ὦ 7 ἄνδρες ᾿Αθηναῖο; καὶ 5 

πόλλ᾽ ἕτερα, ὧν ὅσ᾽ ἂν οἷός τε ὦ * πρὸς ὑμᾶς 
28 αὐτίκα δὴ μάλα. ἔχω δὲ λέγειν καὶ "πονηρίας ἑτέρας 

᾽ "αὐτοῦ παμπληθεῖς καὶ ὕβρεις εἰς πολλοὺς ὑμῶν καὶ 
τά τῶ — τούτου πολλὰ καὶ δεινά, ἐφ᾽ εἷς 

ο΄ τῶν πεπονθότων οἱ μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καταδείσαν- το 
τές τοῦτον καὶ "τὸ τούτου θράσος καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν 

"ἑταίρους καὶ "πλοῦτον καὶ τώλλα " δὴ ὅσα πρόσεστι 
᾿ ϑημόσια ϑημόσιά μοι. " περὶ] τὰ περὶ Κκ, 5, 

δ r. ᾿ προὐβαλόμην} προὐβαλλόμην τ. 
γε μὲν Ἐν τὶ ν. " πονηρίας παμπονηρίας τ. 
ν ἐκ φι Χ αὐτοῦ παμπληθεῖς) παμπληθεῖς 
— αὐτοῦ F. ῬΟῪ. Ο. 5.1, ν, 
—A— δικαιοτάτους καὶ Υ τὸ τούτου] τοῦτο pr. O. 

— 
— προσδιαφθείρας 5 πλοῦτον] τὸν «λοῦτον Schol. 
P. 5.Υ,Ο. Κ. ν᾿. 5. τ᾿ ν. Ven. —— ς, 406. Cum hi⸗ 

4 τὸ σῶμα] τῷ σώματι 4. εἰς choliis εἰ ΦὙ Ὁ. ὁπ δὶ, quæ 
σῶμα F.t.v. Οουΐ, . 136. addebantur. καὶ ὕβριν. 

᾿ τῇ om. 85. δ δὴ ὅσα] ἴσα δὴ Κ΄ τ. 
Ρ»Ρ3Ά 



585 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΙ, 
7 ο " ⸗ Ν ᾿ δ΄ » 7 ὰ δι 

τούτω, “ἡσυχίαν ἐσχον, οἱ ἐπιχειρήσαντες “ δίκην 

"λαμβάνειν οὐκ ᾿ἠδυνήθησαν, εἰσὶ δ δ᾽ οἱ διελύσαντο, 

αοἵἴσως λυσιτελεῖν " αὑτοῖς ἡγούμενοι. τὴν μὲν οὖν ὑπὲρ αὖ- 18 

τῶν δίκην ἔχουσιν οἱ γε πεισθέντες" ' τῆς δ᾽ ὑπὲρ τῶν 
⸗ & Ν 7 7 12 4 ——— 

νόμων, οὃὺς παραβὰς οὗτος κὠκείνους " ἠδίκει καὶ νῦν ἐμὲ 

καὶ πάντας τοὺς ἄλλους, ὑμεῖς ἐστὲ κληρονόμοι. πάντων 
ΠῚ 46 ⸗ ὰ ⸗ ⸗ ασθ .“ Ν ΠῚ δι 

ν βοῶν εν τιμῆμωῳ 7Tomo ε, ὁ τί ὧν ἐκώ ον 20 

8οήγησθε. ἐξελέγξω δὲ πρῶτον μὲν ὅσα αὐτὸς. ὑβρίσθην, 
* θ᾽ . ο “ ς- 38 Πς * δὲ — " — 8 — 

ἐπεὶ οὁσῶ “υμεις᾽ μετῶώ ταυτῷ δὲ καὶ τὸν ὥλλον ὦ ὧν- 

δρες ᾿Αθηναῖοι βίον αὐτοῦ πάντα ἐξετάσω, καὶ δείξω 
⸗ 7 » εν"Ν» 4 ⸗ 8 Ν »-»Ἢ 

πολλῶν θανάτων, οὐχ, ἑνὸς ὄντα ἄξιον. Λέγε μοι τὴν τοῦ 15 

χρυσοχόου πρώτην λαβὼν μαρτυρίαν. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ. 

31 Ρ Παμμένης Παμμένους 4ἔπερχος, 1 ἔχω xπ. ἐν τῇ 
ἀγορᾷ, ἐν ἰῷ καὶ καταγίγνομαι καὶ ἐργάξομοῃ τὴν Χρυσοχοϊχὴν 

τέχνην. ἐλλζτοι δέ μοι Δημοσθένους, ᾧ ᾧ μαρτυρῶ, στέφανον χρυ- 522 
σοῦν ὥστε κατασκευάσαι καὶ ἱμάτιον διάχρυσον ποιῆσαι, ὅπως 
ἃ πομπεύσαι ἐν αὐτοῖς τὴν τοῦ Διονύσου πομπήν, καὶ ἐμοῦ συντε- 
λέσαντος Χαὐτὰ καὶ ἔχοντος παρ᾽ ἐμαυτῷ ἕτοιμα, εἰσπηδήσας αὶ 
πρός με νύκτωρ ΥΜειδίας ὁ κρινόμενος ὑπὸ Δημοσθένους, ἔχων 
μεθ᾿ ἑαυτοῦ καὶ ἄλλους, ἐπεχείρησε διαφθείρειν τὸν στέφανον καὶ 
τὸ ἱμάτιον, καί τινα μὲν αὐτῶν ἐλυμήνατο, οὐ μέντοι πάντα γε 
ἃ ἐδυνήθη διὰ τὸ ἐπιφανέντα με κωλῦσαι. 

ς ἡσυχίαν ἔσχον] ἔφυγον ἐκποδών 
5080]. 

ὦ δίκην) τῷ δίκην τ. 
ς λαμβάνειν] λαβεῖν Κ΄. τ. 

5 δ᾽ οἷ δὲ καὶ οἱ F. v. t. δὲ οὗ καὶ 
Ν, τ. 8. 

Ὁ αὑτοῖς οἴῃ. 5. V. 
' τῆς δ] τὴν δ᾽ τ. 
x ἠδίκει] ἠδίκει τότε Κι, τ, 
1 οὖν} οὖν τούτων Κ. το ν. 

w ἁθρόων Ἐ.Υ͂. ἀθρόον ν. ἀθρόον 

Κι τ. τ. ἀνθρώπων 8. vulg. ἀθρόων. 
π δίκαιον om. k. 

ο ὑμεῖς} ὑμεῖς ἠδίκησθε ἘΝΞΚιτίτον, 
Ρ Testimonium om. k. 
βὰς. ῬΊ ΒΟΥ, ἔπαρχος ce· 
Keiskius Περγασεύς. 
—— ἔχων P. P.S. V.O.T. s. tov. 
ἔχω μὲν Spaldingus. 

5. χρυσοχοεῖον] χρυσοχοεῖν k. 
τ ᾧ] ᾧ καὶ ΡΟῪ.0Ο. 5. 
ἃ πομπεύσαι ἐν] πομπεύσαιεν τ. 5. 

πομπεύσῃ ἐν k. 
Χ αὐτὰ) αὐτὰ τ. 
Υ Μειδίας] καὶ μειδίας 8... 
2 πάντα γε) γε πάντα Ῥ. τ. 
Ὁ ἐδυνήθη] ἠδυνήθη P. O.r. s. t. v. — πμμααδνδν, 
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31. Πολλὰ μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ περὶ ὧν το 
τοὺς ἄλλους ἠδίκηκεν νυ ψι —— 
τοῦ λόγου, καὶ “συνείλοχα ὕβρεις " αὐτοῦ καὶ “ πονηρίας 

᾿ πρσαύτας ὅσας ἀκούσεσθε αὐτίκα “δὴ “μάλα. ἦν δ᾽ ἡ 
᾿ συλλογὴ ῥαδία" αὐτοὶ γὰρ οἱ πεπονθότες προσήεσάν μοι. ις 

Ἔα παθι δὲ πρὸ τούτων εἰπεϊν, οἷς — αὐτὸν 

ἀκήκοα ἐξαπατῶν ὑμᾶς" τοὺς γὰρ ὑπὲρ τούτων λόγους 
᾿ ἐμοὶ μὲν ἀναγκαιοτάτους προειπεῖν ἡγῶμαι, ὑμῖν δὲ χρη- 
᾿σιμωτάτους ἀκοῦσαι. ὌΝΟΝ ὅτι, τοῦ δικαίαν καὶ εὔορ- 

ο κου θέσθα; τὴν ψῆφον ὁ ' κωλύσας ἐξαπατηθῆναι λόγος ,ο 

Εὑμᾶς οὗτος αἴτιος ἔσται. πολὺ δὴ μάλιστα πάντων 

τούτῳ τῷ λόγῳ προσέχειν ὑμᾶς δεῖ, καὶ μνημονεῦσαι τοῦ- 
34 ror, καὶ πρὸς ἕκαστον " ἀπαντῶν, ὅταν οὗτος λέγη. ἔστι 

ὀ 

δὲ πρῶτον μὲν ἐκεῖνο οὐκ ἄδηλος ἐρῶν ἐξ ὧν ἰδία πρός 

ruas αὐτὸς διεξιὼν — * μοι, ὡς εἴπερ ἀληθῶς 25 

κι ἐπεπόνθειν ταῦτα ἃ λέγω, δίκας ἰδίας * προσῆκεν 

—* λαχεῖν, τῶν μὲν ἱματίων καὶ τῶν —*— στεφάνων 

-καὶ τῆς περὶ τὸν χορὸν ' πάσης ἐπηρείας, 

οβλάβ,», ἃ ἂν δ᾽ εἰς τὸ σῶμα ΕΝ φημί, ὕβρεως, οὐ 
μὰ Δι᾿ οὐχὶ ἢ δημοσίᾳ κρίνειν "αὐτὸν καὶ τίμημα, ἐπάγειν 523 

451 τὰ χρὴ — ἡ ἀποτῖσαι. ἐγὼ δὲ ἕν μὲν ἐκέϊνο εὖ 

οἶδα, καὶ ὑμᾶς δὲ εἰδέναι χρή, ὅτι εἰ μὴ " προὐβαλόμην 

᾿ς αὐτὸν ἀλλ᾽ ἐδικαζόμην, Ῥούναντίος “ἧκεν ἂν εὐθύς μοις 

Ρ εἶκον ἐν ἀρχῇ] ἐν ἀρχῇ πω Υ.  Τἔἰἀληθῶς] ἀλυϑὲς 5. V. Ο. κ. 
Ο. 5. x ἐπεπόνθειν} πεκόνθειν ν. 

“ συνείλοχα͵ σινεΐλεχα F. t. " φόσνῇ ἀκάσῳ, ἘΔ Ἐν. 
ὁ αὐτοῦ κοῖς τοσαύτας ροπιιοΐς πκπκὅ ὑβρίσθαι) ὑβρίζεσθα, ῬῸῪ. 

Ο. 5. 
« φωηρίως] ἀτιμίας Ῥ 5. Υ...  ὠ Ακ5 αὐτὸ» ἑαυτὸν Υ. Ὁ. . 
(κωλύσας) κωλύσας Ο, κωλύ- — «μόβαλλόμῃ τ 

ΨΥ ἡμᾶ Ρ οὐναντίοςἾ ἐναντῶς t. 
—E Μὴ ἀνά Υ.0.. ἐξ 

ΡΡ4 
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λόγος, ὡς εἴπερ ἥν τι τούτων ἀληθές, " προβωλέσθαι μ 

ἔδει καὶ παρ αὐτὰ τἀδικήματα τὴν τιμωρίαν ποιέϊσθαι" 
ὁ τε γὰρ χορὸς ἦν τῆς πόλεως, ἥ .τε ἐσθὴς τῆς ἑορτῆς 

ἕνεκα πᾶσα "παρεσκευάζετο, ἐγώ τε ὁ πεπονθὼς ταῦτα 
χορηγὸς ἦν᾽ τίς ἂν οὖν ἑτέρων " μᾶλλον " εἵλετο τιμωρίαν το 
ἢ τὴν ἐκ ᾿ τοῦ νόμου κατὼ τῶν περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικούντων 

836 οὖσαν; ταῦτ᾽ " εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντ᾽ " ἂν ἔλεγεν οὗτος " τότε. 

φεύγοντος " μὲν “ γὰρ “ οἴμωι καὶ ἠδικηκότος ἐστὶ τὸ τὸν 
παρόντα τρόπον τοῦ " μὴ δοῦνωι δίκην διαικρουόμενον τὸν 
οὐκ ὄνθ᾽ ὡς ἔδει γενέσθαι. λέγειν, δικαστῶν δέ γε σω- τις 
φρένων τούτοις. τε μὴ —— καὶ ὃν ἂν λάβωσιν ἀσελ- 

47 γαίνοντω Χο εἰν. μὴ δὴ 1 τοῦτο λέγειν αὐτὸν ἐῶτε, ὅτι 

καὶ δίκας ἰδίας δίδωσιν ὁ νόμος μοι καὶ γραφὴν ὕβρεως" 
δίδωσι γάρ' ἀλλ᾽ ὡς οὐ πεποίηκεν ἃ κατηγόρηκα, ἢ πε- 

ποιηκὼς ὃ οὐ περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικέϊ, τοῦτο δεικνύτω" τοῦτο 20 

γὰρ αὐτὸν " ἐγὼ προὐβαλόμην, καὶ περὶ τούτου τὴν ψῆ- 

φον οἴσετε νῦν ὑμεέϊς. εἰ δ᾽ ἐγὼ τὴν ἐπὶ τῶν ἰδίων δικῶν 

πλεονεξίαν ἀφεὶς τῇ πόλει παρωχωρῶ τῆς τιμωρίας, καὶ 
τοῦτον —8 τὸν ἀγῶνα ἀφ᾽ οὗ μηδὲν ἔστι λήμμα λώ- 5 

βέὲν ἐμοΐ, χάριν, οὐ βλάβην δήπου τοῦτ ἂν εἰκότως 

— ἐνέγκοι μοι. παρ ὑμῶν. — 

48 Οἶδα τοίνυν ὅτ; καὶ τούτῳ πολλῷ ΡΟΣ ὡ λόγω 

“ μή με Δημοσθένει παραδῶτε, μηδὲ διὼ Δημοσθένην με 

᾿ προβαλέσθαι] προβαλλέσθαι r. Ὁ μὲν om. pr. S. 
προβάλλεσθαι S. ς γὰρ om.rx. 

" παρεσκευάζετο) παρεσκεύαστο 4 οἶμαι] ἄν οἴμαι 8. 
ker. ς μὴ om.r. 

τ μᾶλλον om. S. — τοῦτο] τοῦτον ν΄. 
" εἵλετο τιμωρίαν] τιμωρίαν εἵς- 8. οὐ ante περὶ om. k. 

λετοῦ. — δγὺ Ὁ. ἘΠ 
x χοῦ νόμου] τῶν νόμων K. τ. ὲ — μοι ὅ,. ἐνέγκαι μοι ν. 
Υ εὖ om. Κι, 
εν οι» δ ἐνέγκαι μοι Ἐ., ἐνέγκοιμι. Ῥ. V. Οἱ 

Ἀ τότε] τε 8. ἐνέγκοιμι 5, Οοἴοσΐ ἐνέγκαι μοί, ᾿ 
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“« ἀνέλητε. "ὅτι ' ἐκείνω πολεμῶ, διὰ τῶτό " με ἀναιρή- 

ἐξ σετε ;" τὰ τοιαῦτα πολλάκις οἶδ᾽ ὅτι φθέγξεται, βου- ς14 
. ο΄ λόμενος φθόνον τινω ἐμοὶ διὰ τούτων τῶν λόγων " συνά- 

39 γειν. ἔχει δ᾽ οὐχ οὕτω ταῦτα, οὐδ᾽ ἐγγύς. οὐδένα γὰρ 
. τῶν ἀδικούντων ὑμεῖς οὐδενὶ τῶν κατηγόρων ἐκδίδοτε; 
——— ἐπειδὰν ᾿ ἀδκηθῃ τις, ὡς ἂν ἕκαστος ὑμᾶς ὃς 

παβὼν πείση, ποιᾶσθε τὴν τιμωρίαν, ἀλλὰ τοὐναντίον νό- 
᾿ς μοὺς ἔθεσθε πρὸ τῶν ἀδικημάτων ἐ ἐπ᾿ ἀδήλοις μὲν τοῖς 
ἀδικήσουσιν, ἀδήλοις δὲ τοῖς ἀδικησομένοις. οὗτοι δὲ τί 

"ποιοῦδιν οἱ νόμοις πᾶσιν ὑπισχνοῦνται τοῖς ἐν τῇ πόλει 

᾿ δίκην, " ἂν ἀδικηθὴ τις, ἔσεσθα: δὲ αὐτῶν λαβέν. ὅταν το 

— τινὰ τοὺς νόμους κολάζητε, 

οὐ οὐ τοὺς κατηγόροις τοῦτον ἐκδίδοτε, ἀλλὰ τοὺς νόμους 
40 ὑμῖν ' αὐτοῖς ὑτοῖς βεβαιοῦτε. ἀλλὰ μὴν πρός γε τὸ “τοιοῦτον, 

ὅτι“ Δημοσθένηκ" φησὶν “ ὕβρισται," δίκαιος καὶ ἢ κοι- 
νὸς καὶ ὑπὲρ ἁπάντων ἔσθ᾽ ὁ λόγος. οὐ γὰρ. εἰς Δημο- ει 
σθένην ὄντα με ἠσέλγαινε μόνον ταύτην τὴν ἡμέραν, ἀλλα 
καὶ εἰς χορηγὸν ὑμέτερον᾽ τοῦτο δ᾽ ὅσον δύναται, γνοίητ᾽ 

Ἶ “41 ἂν ἐκ τωνδί. ἴστε δήπου τοῦθ᾽, ὅτι τῶν θεσμοθετῶν τού- 
Γ΄ φωγδοὐδενὶ θεσμοθέτης ἔστ᾽ ὄνομα, ἀλλ᾽ ὁτιδήποθ᾽ ἑκάστῳ. :ο 

ἂν μὲν τοίνυν ἰδιώτην ὄντα τινὰ αὐτῶν ὑβρίση τις ἢ κακῶς 

γραφὴν ὕβρεως καὶ δίκην " κακηγορίας ἰδίαν φεύ- 
ο΄ ξεται, ἐὰν δὲ θεσμοθέτην, ἄτιμος ἔσται καθάπαξ. διὰ 

τί; ὅτι τοὺς νόμους ἤδη ὁ τοῦτο. ποιῶν " προσυβρίζει καὶ 
* , ΄ R ΄ — ⁊8 ⸗ ⸗ 

τὸν ὑμέτερον κοινὸν στεῴανον καὶ τὸ τῆς πόλεως ὀνομα" 1ς 

᾿ ὅτ, οἵ, pr. k. τ ἂν] ἐὰν ἵκ, ν. 
᾿ ἐκείνῳ} τούτῳ F. k. τ. t. ν, " οὐ οὐχὶ P.k. τ. 
δ με ὁπη, Ὁ. τοι. — αὐτοῖς) αὐτοὺς Κ, 
— κι μαι κοι τ συλλέ- 5. τριοῦτον]) τοιοῦτο F.t. v. 
* χ κοινωνὸς 5, 

9 γὰρ οὐδὲ οτω. k.r. Υ τωνὰ[} τῶνδε ἘΠ, τιον, 
» ἀδικηθῃ} ἀδικηθεὶς Ὑ. 5. ᾿ κακηγορίας} κατηγορίας ἱκ.1. 
Ἵ ποιοῦσιν ποιήσουσιν S. v. Ὁ προσνβρίζειἾ προῦβρίζει V. Ο. .. 
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ε * ⸗ — » Ν »"»Ν ὁ γὰρ θεσμοθέτης οὐδενὸς ἀνθρώπων ἔστ᾽ ὄνομα, ἀλλὰ τῆς 

7 R * Ν "“ ον, » ⸗* 

42 πόλεως. καὶ πάλιν Ὑὲ τὸν ἄρχοντώ, ταῦτο τοῦτο, ἐῶν 
κ . * b — Ν ⸗ ΓΙ "»“ 

μὲν ἐστεφανωμένον " πατάξη τις ἢ κακῶς εἴπη, ἄτιμος, 
* δὲ ᾿ δ ͵ ᾿ δι τὰ δ « Ν ; 7 Ν ΄ 
ἐὼν δὲ ἰδιώτην, ἰδίω ὑπόδικος. καὶ οὐ μόνον περὶ τούτων 
* »» J —* ὔ — ἐν ε 

οὕτω ταυτ ἔχει, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων, οἷς ἂν ἡ πόλις 525 
, ΟΝ ⸗ ἊΨ Ν — * 

τινὰ ἄδειαν ἢ στεφανηφορίαν ἥ τίνω τιμὴν δῷ. οὕτω τοί- 
ὡς Σὰ —X ΓΤ » ν ε ᾿ 2 ⸗ 

γυν καὶ ἔμε εἰ μὲν “ἐν ἄλλαις τισὶν ἡμέραιῖς ἠδίκησέ τι 

͵ δίας ἰδιώτην ὅ ἰδὲ ὶ δί 7 τούτων Μειδίως ιδιωτὴν οντῶ, ἰϑίος καὶ δίκην προσηκὲν 
» "» ⸗ » Ν Ν « ΄ ε 

43 αὐτῷ διδόναι" εἰ δὲ χορηγὸν ὄντω “ ὑμέτερον ἱερομηνίας 9 
νν — — —WV » ᾿ ε 7 7 7 

οὔσης πάνθ ὅσα ἠδίκηκεν ὑβρίσας φαίνεται, δημοσίας 
᾽ » ͵ ᾽ * ε Ν, 

ὀργῆς καὶ τιμωρίας " δίκαιός ἐστι τυγχάνειν᾽ ἅμω γὰρ 
-“ ⸗ ε τ »"» J— 

τῷ Δημοσθένει καὶ ὁ ὃ χορηγὸς ὑβρίζετο, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ 
— 8 “, «ς ΄ 

τῆς πόλεως " ὄνομα, ἷ καὶ τὸ ταύταις ταῖς ἡμέρωις, αἷς το 
» 2* ε 7 * δέ - Δ δ σθ ον 7 

οὐκ ἐῶσιν οἱ νόμοι. χρὴ δέ, ὅταν μὲν " τιθησθε τοὺς νό- 
ε — ΄ ᾽ —8 & λ γν 

μους, ὁποῖοί τινές εἰσι σκοπεῖν, ἐπειδὰν δὲ θῆσθε, φυ- 
ἂρ Ὁ » -»" «»Ἕν ᾽ 

λάττειν καὶ χρήσθαι" καὶ ' γὰρ " εὔορκω ταῦθ᾽ ὑμῶν ἐστὶ 
Ν 7) τυ — ——— 

44 καὶ ἄλλως δίκαια. ἦν ὁ τῆς βλάβης ὑμῖν νόμος πάλαι, 
7 ε * 4 ε “Ἢ .« ς 

ἥν ὁ τῆς αἰκίας, ἥν ὁ τῆς ὕβρεως. εἰ τοίνυν ἀπέχρη τοὺς τς 
»" " . 

τοὺς Διονυσίοις τι ποιοῦντως τούτων κατὰ τούτους τοὺς 
» — * — — 

νόμους δίκην διδόναι, " οὐδὲν 5 ἂν προσέδει Ῥ τοῦδε τοῦ νό- 

μου. ἀλλ᾽ οὐκ ἀπέχρη. σημεῖον δέ ἔθεσθε ἱερὸν νόμον 
» "ν * * ε 7 » ᾽ 

αὐτῷ τῷ θεῶ περὶ τῆς ἱερομηνίας. εἴ τις οὖν κἀκείνοις 

τοῖς προύπάρχουσι νόμοις καὶ τούτῳ τῷ μετ᾽ ἐκείνους τε- το 
͵ — »“ * * * « * 

θέντι καὶ πᾶσι τοῖς Ἵ λοιποῖς ἔστ᾽ ἔνοχος, ὁ τοιοῦτος πό- 

Ὁ πατάξῃ τις ἢ κακῶς εἴπῃ} πα- habet 8, 

τάξης ἢ κακῶς εἴπῃς 8. 
“ ἐν ΟΠ, ἴω v. Ἐΐ 
4 ὑμέτερον ἱερομηνίας] ὑμετερονο- 

μισας (ἴῃ margine posito “ lepo- 
μηνίας) O. 

ς δίκαιός ἄξιός Κ. τ. 

Γ δ οὔ. t.v. 

8 χορηγὸς] χορὸς pr. 8. 
ἢ ὄνομα οἵη. P. V. Ο. 5. in γρ. 

ἱ καὶ τὸ] καίτοι F. 
Κ τιθῆσθε τ. τ, vulg. τίθησθε. 
ἱ γὰρ οἵη. t. 

m εὔορκα] εὐορκα F. ἔνορκα Κ. τ. 
ἢ οὐδὲν] καὶ οὐδὲν Ο, 
ο ἀν] ἂν ὑμῖν ἘΙ Κα, τ᾿ t. v. 
Ρ τοῦδε] τούτου K. 
4 λοιποῖς] ἄλλοις Κ, τ᾿ 
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τέρα μὴ "δῷ διὰ τοῦτο δίκην ἢ μείζω " δοίη δικαίως ; 

᾿ς ἐγὼ μὲν οἶμαι μείζω. 
4 Ari - τοίνυν " τίς μοι * περωόντ᾽ αὐτὸν συλλέ- 
' γειν καὶ E τίσι πώποτε συμβέβηκεν ὑβρι- 
ο΄ σθῆναι, καὶ λέγειν τούτους καὶ διηγᾶσθαι πρὸς ὑμᾶς ες 

μέλλειν, οίον ὦ ἦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι τὸν πρόεδρον Ὁ ὅν ποτέ φα- 

σιν ἐν ὑμῖν ὑπὸ Πολυζήλου πληγῆναι, καὶ τὸν " θεσμοθέ- 

ΝΗ τοὐτυλρε ἣν αὐληνμλοιὡρκμύρον:, κω 
τοιούτους τινάς, ὡς ἐὰν πολλοὺς ἑτέρους " πολλὰ καὶ 
δεινὰ πεπονθότας ἐπιδείξη, ἧττον ὑμᾶς ἐφ᾽ οἷς ἐγὼ πέ- 526 

rod⸗ ὀργιουμεένους. ἐμοὶ δ᾽ αὖ τοὐναντίον ὦ ἄνδρες Ab⸗⸗ 

τος γαῖοι δοκεῖτε ποιεῖν ἂν εἰκότως, ὑπερ “τοῦ κοινῇ βελτί- 

ο΄ στοῦ δὲ "μέλειν ὑμῖν. τίς γὰρ οὐκ δεν ὑμῶν τοῦ μὲν ς 

πολλὰ τοιαῦτα —— τὸ μὴ κολάζεσθαι τοὺς ἐξα- 
μαρτάνοντας Ἢ αἴτιον “ ὄν, τοῦ δὲ μηδένα ὑβρίζειν τὸ λοιπὸν 

τὸ δίκην τὸ τὸν ἀξ ἡ ληφθέντα, ἣν προσήκει, διδόναι μόνον αἷ- 

τιὸν ἂν γενόμενον ; εἰ μὲν τοίνυν ἀποτρέψαι συμφέρει 
τοὺς ἄλλους, τοῦτον καὶ δὲ ἐκεῖνα κολαστέον, καὶ μᾶλ- το 

λόν γε ὅσω περ ἂν “ἦ πλείω καὶ μείζω" εἰ δὲ παροξῦναι 
᾿ 4) καὶ. — καὶ “πάντας, ἑατέον. ο τοίγυν οὐδ᾽ ὁμοίαν 

εὖσαν τούτῳ κἀκείνοις συγγνώμην ᾿εὑρήσομεν. πρῶτον 
μὲν γὰρ ὁ τὸν θεσμοθέτην πατάξας τρεῖς εἶχε προφάσεις, ες 

τ δ ΦῚ δοίη σοττδοΐωβ v. λὰ Ῥ. 8. V. O. Κ᾿ τ. κ. 
" δοίη} Inmo ὧν δοίη : monuit Ἀ τοῦ] ὑπὲρ τοῦ F.k.x.t. 

5 Ἴ ἀκήγγελλε ἘΞΡ Ὁ " “ ὃν οἱ. k.r. 
5, Υ. Ο. Κ᾿ τ᾿ 5. 4 ἢ οἱ. k. 

5 τίς μοι οἵαν, ὑΥυ V ὁ πάνταςἾ πάντας τοὺς ἄλλους ἶκ, τ 
κ περιόντ᾽ 5, ἴ, Γ εὑρήσομεν} εὔρομεν t. 
᾽ x γενέσθα.Ἶ γεγενῆσθαι κ. τ. 5. 
Φ πολλὰ καὶ δεινὰ δεινὰ καὶ πολ- 5 ἐκεῖνος οι, Ε΄ Υ. Ο. 5. τ᾿ ν. 
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Ν ⸗ ⸗ * Δ ἃ « -“ 

καὶ τρόπου προπετείοι φθάσας τὸν λογίσμον “ ὡμαρτειν 

ἔφησεν" οὐ γὰρ ἐχθρός γε ὑπῆρχεν ὧν, οὐδ᾽ ἐφ᾽ ὕβρει 
τοῦτ᾽ ἐποίησεν. ἀλλ᾽ οὐ Μειδία τούτων οὐδὲν ἔστιν εἰπ' εἶν᾽ το 

᾿ 7 

καὶ γὰρ ἐχθρὸς ἥν, καὶ μεθ᾽ ἡμέραν εἰδὼς " ὕβριζε, καὶ 
οὐκ ἐπὶ " τούτου μόνον ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων φαίνεται προῃ- 

48 ρημένος με ὑβρίζειν. καὶ μὴν οὐδὲ τῶν πεπραγμένων: ἐμοὶ 

καὶ τούτοις οὐδὲν ὅμοιον ὁρῶ. πρῶτον μὲν γὰρ ὁ θεσμο- 
, Ἵ 6 ΣᾺ — 9 Δ * 7 ΔῊ » 

θέτης οὐχ, ὑπὲρ ὑμῶν οὐδὲ τῶν νόμων Ἰκλ ων, οὐδ᾽ 1:5 

ἀγανακτήσας φανήσεται, ἀλλ᾽ ἰδία πεισθεὶς ὁπόσῳ δή- 
πότε ἀργυρίῳ, καθυφεὶς τὸν ἀγῶνα" ἔπειθ᾽ ὁ πληγεὶς 
ἐκέϊνος ὑπὸ τοῦ Πολυζήλου, ταὐτὸ τοῦτο, ἰδίου διαλυσά- 

μενος, ἐῤῥῶσθαι πολλὼ τοῖς νόμοις εἰπὼν καὶ ὑμῶν, οὐδ᾽ 5.7 

40 εἰσήγαγε τὸν ἸΠολύζηλον. εἰ μὲν τοίνυν ἐκείνων κατήγο- 

ρεῖν βούλεταί τις ἐν τῷ παρόντι, δεῖ λέγειν ταῦτω, εἰ δ᾽ 
ὑπὲρ ὧν ἐγὼ τούτου κατηγόρηκω ἀπολογέσθωι, πάντα 

μῶλλον ἢ ταῦτω ὃ λεκτέον. ἢ πᾶν γὰρ τοὐναντίον ἐκείνοις 5 

αὐτὸς μὲν οὔτε λαβὼν οὐδὲν οὔτ᾽ ἐπιχειρήσως λαβεῖν 
φανήσομαι, τὴν δ᾽ ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ θεοῦ. 

Ν Ν — —8 7 δ 7 7 ᾷῷ, τῶν 

καὶ τὴν ὑπὲρ ὑμῶν τιμωρίαν δικαίως φυλάξας καὶ νῦν 
" X ς »ν J 7 2 r “Ἂν. — * 

50 ἀποδεδωκὼς ὑμῖν. μή τοίνυν εατε ταῦτ αὑτὸν λεέγεῖν, τὸ 

μηδ᾽, "ἂν βιάζηται, πείθεσθ᾽ ὡς δίκαιόν τι ᾿ λέγοντι. ἂν 

γὰρ ταῦθ᾽ οὕτως ἐγνωσμένω ὑπάρχῃ παρ᾿ ὑμῶν, οὐκ " ἐνέ- 
»»-"Ἡ 7 5 “ 7 —3 7 — Ἐπ" 

στῶι αὑτῷ λόγος οὐδὲ εἷς. ποία γῶρ πρόφασις, τίς ὡν- 

᾿ βρωπίνη καὶ μετρία σκῆψις φανέται τῶν πεπρωγμένων 

᾿ φθάσας] προφθάσας γρ. ὃ. φθά- o λεκτέον] λεκτέα 8. 

σαί Ἐ. φθάσαι 8.0. Ο. 5.1. » πᾶν} πάντα 8. V.v. 
κ ἁμαρτεῖν H. Wolſius: libri “αὐτὸν αὐτὸν * Κι r. 

ἁμαρτὼν. 
5 ἂν] ἐὰν τ΄. 

' ἔφησεν ἘΡΙ ΒΟΥ Ονέεν. - ἔ λέγοντι] λέγει t. ν, 
ἔπεσεν γρ. ὃ. ἔπαισεν vulg. er 

πὸ ὕβριζε] ὑβρίζειν Ὧν ν᾿ * — ἔνεστ᾽ k. τ. ἔτ᾽ ἔσται 

ἢ χρύτου) τούτων F. τούτων ἴ. ν. 



᾿ 

χορ ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. 480 

ἦ 31 ἀὐτῷν ὀργὴ ἢ νὴ Δία καὶ γὰρ τοῦτο ἢ τυχὸν λέξει. Υ ἀλλ᾽ τὲ 

γι —* — —— ἰξαχθῇ" πρᾶ- 
᾿ς ξαι, κἂν ὑβριστικῶς " τοῦτο ποιήση, δὲ ὀργήν * ἔνι 

φῆσαι πεποιηκέναι" ἃ δ᾽ ἂν ἐκ “ πολλῶν συνεχῶς ἐπὶ 

πολλὰς ἡ ἡμέρας παρὰ τοὺς ἡόμους πράττων τις φωρᾶται, .ο 

τ΄ οὐ μόνον δήπου “ τοῦ μὴ μετ᾽ ὀργῆς ἀπέχει, ἀλλὰ καὶ 
ΕΥ̓ Ἢ “βιβωλευμένως Go ίνως ὁ τοιοῦτος ὑβρίζων ἐστὶν ἤδη ὁ φανερός. 
. δ. «᾽ Αλλὰ μὴν ὁπηνίκα καὶ πεποιηκὼς ἡ ἃ κατηγορῶ καὶ 
: ἐὕβρει πεποιηκὼς φαίνεται, τοὺς νόμους ἤδη " σκοπεῖν 

᾿ δῆ, ὦ ἄνδρες, δικασταί" κατὰ γὰρ τούτους δικάσειν ὀμω- «:: 
ὦ μόκατε. ̓καὶ ΝΡ ὅσῳ μείζονος ὀργῆς καὶ ζημίας 

ἀξιῶσι, τοὺς ' ἑκουσίως καὶ δὲ ὕβριν "' πλημμελοῦντας 
β 53 rar ἄλλως πῶς ἐξαμαρτανόντων. πρῶτον μὲν τοίνυν οἱ 

ο΄ φρερὶ τῆς βλάβης οὗ οὗτοι νόμοι πάντες, ἵν᾿ ἐκ τούτων ἄρξω- 
μαι, "ἂν, μὲν ἑκών 5 τις βλώψη, διπλοῦν, ἂν δ᾽ ἄκων, «48 

ες ἁπλοῦν Ῥτὸ βλάβος "“ κελεύουσιν ἐκτίνειν. εἰκότως" ὁ 
μὲν γὰρ παθὼν πανταχοῦ βοηθείας δίκαιός " ἐστι * 

J χάνειν, τῷ δράσαντι δ᾽ οὐκ ἴσην «τὴν ὀργήν, ἄν θ᾽ ἑκὼνς. 

᾿ δάᾶν τὶ ἄκων, ἔταξεν ὁ ὁ νόμος. ἔπειθ᾽ οἱ φονικοὶ τοὺς μὲν ἐκ 
— —— ἀποκτιννύντας θανάτῳ καὶ ἀειφυγίᾳ καὶ δὺ- 

; ᾿μεύσει τῶν ὑπαρχόντων ζημιοῦσι, τὼς δ᾽ ἀκουσίως " αἰ- 

κ᾽ ἐς ΑΕ ΡΕΚΌ ΕΣ Κ σκοπεῖν δεῖ P. 9. Υ,Ο. τ. 3. 
αν αν μὲν] —— ceteri δεῖ σκοπεῖν. 

— ᾿ ἑκουσίως ἑκουσίους ἱ. ἐκουσίᾳ τ΄, 
ἶ — — 5.V. τ — 

τῷ Κ,τὶ om. V. Ὁ, 5. τ πλημμελοῦντας) τι πλημμε- 
— πάνυ με. P. om. V.O.s. λοῦντας τ. Κ,. ; 

ἃ πελλοῦ] τοῦ πολλοῦ Ο. 5 ἂν} ἐὰν Κ. 
- τοῦ οἱ, ἴ, ὁ τις οἵυ, P.S.V.O 5. τιν. 

᾿ Πβιβιυλεμέως Ῥ. 8. Υ,0. εἰ » τὸ βλάβις οἵη. ἵ. 
δουτζϑοῖὶ 5. νυ. βεβουλευμενος τ. rulg. 4 ΟΥ̓ ἐκτίνειν} ἐκτίνειν κε" 

Ξ φανερὸς} φανερῶς Κι, τ, —2* Απροῦ. Ρ. 
A.)] ἔβριν Ὑ. Ο. 5.1, ὕβριν ν. 
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δέσεως καὶ φιλανθρωπίας πολλῆς ἠξίωσαν. οὐ μόνον. δ᾽ 
ἐπὶ τούτων τοὺς ἐκ προαιρέσεως. ὑβμσεαῖρ χαλεποὺς ὄν-- τὸ 

55 —* ἰδεῖν ἔστι τοὺς νόμους, ἀλλὰ καὶ ἐφ᾽ ἁπάντων. τὶ 

γὰρ δήποτ᾽, " ἄν ἐᾷ χὄφλων δίκην μὴ " ἐκτίνη, " οὐκέτ᾽ 

ἐποίησεν ὁ νόμος τὴν " ἐξούλης ἰδίαν, ἀλλὼ προστιμῶν 
ἐπέταξε τῷ δημοσίῳ ; καὶ πάλιν τὶ δήποτ᾽, ἢ ἂν μὲν 

ἑκὼν παρ ἑκόντος τις λάβη τάλαντον ἕν ἢ δύο ἢ " δέκα ιΞ 

καὶ ταῦτ᾽ ὠποστερήση, οὐδὲν αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν ἐστίν, 

ἐὰν δὲ μικροῦ πάνυ τιμήματος ἄξιόν τις λάβη, βία δὲ 

τοῦτο ἀφέληται, τὸ ἴσον τῷ δημοσίῳ προστιμιόῶν οἱ νόμοι 

56 κελεύουσιν ὅσον περ “ δὴ τῷ ἰδιώτῃ ; ἐ διὰ τί; ὅτι πάνθ᾽, 20 

Εὅσα τις βιαζόμενος πράττει, κοινὼ ἀδικήματα καὶ 

κατὼ τῶν ἔζω τοῦ πρώγματος ὄντων ἡγεῖτο ὁ νομοθέτης" 

τὴν μὲν γὰρ ἰσχὺν ὀλίγων, τοὺς δὲ νόμους ἁπάντων εἶναι, 

καὶ τὸν μὲν πεισθέντα ἰδίας, τὸν δὲ βιωασθέντα δημοσίας 

57 δεῖσθαι βοηθείας. διόπερ καὶ τῆς ὕβρεως αὐτῆς τὰς μὲν: 

γραφὰς ἔδωκεν ὥπαντι τῷ βουλομένῳ, τὸ δὲ τίμημα 

ἐποίησεν ὅλον δημόσιον" τὴν γὰρ πόλιν ἡγεῖτο ἀδὶκεῖν, 

" οὐ τὸν παθόντα μόνον τὸν ὑβρίζειν ἐπιχειροῦντα, καὶ δὲ- 

κῆν ἱκανὴν ' τὴν τιμωρίαν εἶνωι τῷ παθόντι, χρήματα δ᾽ κ29. 

ο8οὺ προσήκειν τῶν τοιούτων ἐφ᾽ ἑαυτῷ λαμβάνειν. καὶ 

τοσαύτη ἐχρήσατο ὑπερβολῇ, ὥστε κὰν εἰς δοῦλον ὑθβ- 

* τις, ὀμρίως ἔδωκεν ὑ ὑπὲρ τούτου γραφήν. οὐ γὰρ ὅστις 

ὁ —*— ὦετο δέν σκοπεῖν, ἀλλὼ τὸ πράγμα ὁπδιόν 5 

Κ τὸ γιγνόμενον" ἐπειδὴ δ᾽ εὗρεν οὐκ ἐπιτήδειον, μήτε 

t γὰρ δήποτ᾽] δὴ γάρ ποτ᾽ P. 8. 8. d ἃν} ἐὰν τ. 
δὴ γὰρ δήποτε Υ.Ο. ς δὴ] ἂν k. r. om. F. , v. 

u ἄν] ἐάν P. Γ διὰ τί om. 8. X. εἴ pr. P.O. 
x ὄφλων] ὀφείλων k.r. ἃ ὅσα----πράττει ὅσ᾽ ἄν----πράττη 
Υ ἐκτίνῃ] ἐκτίσῃ F. k. τ. 5.1. ν. kK. r. 
2 οὐκέτ᾽ οὐκ ἴω v. ἢ οὐ 8, vulg. οὐχὶ. 
ἃ ἐξούλης} ἐξούλην F. 8. Κι τ, ἱ τὴν οἵη, 8. 
Ὁ ἀν] ἐὰν P. O. Κ τὸ γιγνόμενον" ἐπειδὴ} γιγνό- 
“ δέκα] καὶ δέκα F. v. μένον ἐπεὶ Υ. 

Φ μ δικνόν κων ων νυ. πάω. 



Ρ- 539, 539. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ. — 

— μήθ᾽ ὅλως ἐξᾶναι.' πράττειν ἢ ἐπέταξεν. οὐ 
" οὐκ ἔστιν, ὦ ὅθ ̓Αθηναῖοι, τῶν πάντων 

β —— —* ἀφορητότερον, οὐδ᾽ ἐφ᾽ ὅτω μᾶλλον ὑμῖν ὁρ- 

[ ο γίζεσθαι προσήκει. ᾿Ανάγνωθι. δ᾽ αὐτόν μο 5 λαβὼν τὸ 

Ὶ τῆς ὕβρεως νό γομον" οὐδὲν γὰρ οἷον ἀκούειν αὐτοῦ τοῦ νόμου. 

— τον ΝΟΜΟΣ. ; 

᾿ς 'Ἐάν τις Ρὑβρίξῃ εἴς τινα, 4 ἣ ταῖδα ἢ γυναῖκα ἣ ἄνδρα, τῶν ες 
— — τι ποιήσῃ εἰς τούτων τινά, 
Ὁ ν ἂμ πρὸς τοὺς θεσμοθέτας ὁ βουλόμενος ᾿Αθηναίων, οἷς ἔξε- 
Ι οἵ δὲ ϑεσμοβέται εἰσαγόντων εἰς τὴν ἡλιαίαν τριάχοντα ἡμε- 
Σ Ἢ ρῶν ἀφ᾽ ἧς ἂν ἡ γραφή, ἐὰν μή τι δημόσιον κωλύῃ, εἰ δὲ μή, ὅταν 20 
δι ο ἢ πρῶτον οἷόν τε. ὅτου δ᾽ ἄν '" καταγνῷ "ἡ ἡλιαία, τιμάτω περὶ 

ὅτου ἂν ' δοχῇ ἄξιος αὶ εἶναι παθεῖν, ἢ ἀποτῖ- 

᾿ 48. — ἰδίας κατὰ τὸν νόμον, ἐάν τις 
———— μεταλάβῃ τὸ πέμπτον μέρος τῶν Ψή- ̓ς 

ΠΟ αν, ἀποτισάτω χιλίας ἐραχμὰς τῷ δημοσίῳ. ἐὰν δὲ ἀργυρίου 
— — δεδέσθω, ἐὰν τ ἐλεύθερον ὑβρίσῃ, " μέχρι ἂν 

ΓΕ 

62 ον ἄνδρες ̓Αθηναῖοι, τοῦ νόμου τῆς φιλανθρω- 
J — ἐδ τοὺς δούλους ὑβρίζεσθαι ἀξιῶ. τί οὖν πρὸς 530 
J θεῶν; εἴ τις. εἰς τοὺς βαρβάρους ἐ ἐνεγκὼν τὸν — τοῦ- 
᾿ τον, παρ ὧν τὰ ἀνδράποδα εἰς τοὺς Ἕλληνας " κομίζε- 

Ὲ —3*8 ἐπαινῶν ὁ ιἡμῶς καὶ διεξιὼν “ περὶ τῆς πόλεως εἴποι 
6: 3 πρὸς αὐτοὺς ὅτι “εἰσὶν ““ Ἑλληνές τινες ἄνθρωποι οὕτως ς 
2 τ ἧμηο καὶ φιλάνθρωποι τοὺς τρόπους, ὥστε πολλὰ; 

1 ΠΌΤ ὙΝ ᾿ " 

γεν — ——————— 
ἣ οπι, ὦ, Σ 4 οη 

9 λαβὸν οπν, P. O. Κι τ. εἰ pr. 5. —— Ῥ. 8. 
᾿ς »κἐβηζῃ] ὑβμσῃ ἱε, Conſt. An- Ὑ. Ο. τ. «τον. 
eecd. ρΡ. τ76, 16. 5 μέχρι ῬΟῪ.Ο. 8.ν. vulg. μέ- 
ο΄ 8 ᾧἢ παῖδα Ομ"). Γ. * 
ο΄ καταγνῷ Taylorus: libri κα- κομίζεται} νομίζεται V. Ο. 5. 

Ν᾽ ’" ἡ πηΐα ἡλιαία οαν. P. V. Ο. τ. — 2* τινες ἵλλυρες F. 
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ἐς ὑφ᾽ ὑμῶν ἠδικημένοι, καὶ φύσει τῆς πρὸς ὑμᾶς ἔχ- 

“εθρας " αὐτοῖς ὑπαρχούσης πατρικῆς, ὅμως οὐδ᾽ ὅσων ἂν 

τιμὴν καταθέντες δούλους κτήσωνται, οὐδὲ τούτους ὑβρί- εε 

—8 

64 * 

ν᾿ — * * »" ο 

ζειν ἀξιοῦσιν, ἀλλὰ νόμον δημοσίω τὸν ταῦτα κωλύ- τό 

σοντα ' τέθεινται τουτονὶ καὶ πολλοὺς ξἤδὴ παραβάντας 
Ν 7 ἢ ἂψ 2 ΄ 7 9— 222 

τὸν νόμον ἢ τοῦτον ἐζημιώκασι θανάτῳ," εἰ ταῦτ ἔχιν ὠὡκού- 

σαίεν καὶ συνέῖεν οἱ βάρβαροι, οὐκ ἂν οἴεσθε δημοσίᾳ 
᾿ 

τ »᾿ .« ᾿ “ 

οὐ παρὼ τοῖς Ἕλλησι μόνον εὐδοκιμοῦντα νόμον, ἀλλὰ 

7 δ ΑΝ» 1 ᾿ * ς “Ὁ ⸗ —e — ͵7 

πάντας ὑμᾶς ' προξένους αὑτῶν ποιήσασθαι ; τὸν τοίνυν τὶ 
* 

καὶ παρὰ τοὺς βαρβάροις εὖ δόξαντ᾽ " ἂν ἔχειν, " σκο- 
πεϊσθ᾽ ὁ παραβὰς ἥντινα δοὺς δίκην ἀξίαν ἔσται δεδωκώς." 

65 
; λ ᾿ ΜΡ ΟΥ̓͂Ν : 

Εἰ μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες 
» Ν Ἂ 

᾿Αθηναῖοι, μὴ χορηγὸς ὧν 

ὁ ταῦτ᾽ ἐπεπόνθειν ὑπὸ Μειδίου, ὕβριν ἄν τις Ρ μόνον κατέ- 0 
»“» ΄ ἄν: * ΄ — * ΔΩ͂Σ ἢ 

Ὑνῶ των πεπραγμένων ὠυτω. vu δὲ μοι δοκεῖ, κἂν ὥσε- 
᾽ ΄ — -“ * 

βειαν εἰ ἃ καταγιγνώσκοι, τὼ προσήκοντω ποιέῖν. ἴστε γὰρ 
͵ “Δ» ε Ν « »“ «ε ᾿ 7 

δήπου τοῦθ᾽, ὅτι τοὺς χοροὺς " ὑμέϊς ἅπαντας τούτους 
ς᾿ς “ -“ -“ 

καὶ ἡ τοὺς ὕμνους " τῷ θεῷ " 
ς “Ὁ ᾽ —* 

νόμους τοὺς περὶ τῶν Διονυσίων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς τ: 

— * — 

ποιεῖτε οὐ μόνον κατὼ τοὺς 

᾽ 7 » ε ἷ , μαντείας, ἐν αἷς ἁπάσωις ἀνηρημένον ἢ εὑρήσετε τὴ πό- 
ς ᾽ » ᾿ Ἂς ε ΄Ζ 

λει, ὁμοίως ἐκ Δελφῶν καὶ ἐκ Δωδώνης, χοροὺς ἱστά- 
Ν ᾿ς 7 “ 5» 3— J 

γι κωτὼ τῷ πάτριον καὶ " κνισσών " ἁγυιὼς καὶ στε- 

e αὐτοῖς) αὐτῆς K. 
Γέθειντα τεθῆναι V. Ὁ. 5. 
Ε ἤδη om. 8. 
Ὁ τοῦτον ΟΥη. t. v. 
ἱ ἀκούσαιεν) ἀκούσειαν k. τ: 
Κ πάντας] ἅπαντας k. r. 
Ἰ προξ. αὑτῶν] αὑτῶν προξ. K. τ. 
τ ἄν om. Κ. Υ. 
" σκοπεῖσθ᾽ σκοπεῖθ᾽ Υ͂. 
9 ταῦτ᾽ post ἐπεπόνθειν ponit r. 

om. k. 
p μόνον κατέγνω) κατέγνω μόνον 

F. t. v. 
4 καταγιγγώσκοι] κατωγιγνώσκοι 

τις F. Ὺ, Ο. 8. ων, et ſortasse 
pr. P. 

τ ὑμεῖς om. t. 
5. καὶ om. Εἰ, k.r. 

t τοὺς ὕμνους 8: vulg. om. arti- 
dulum. 

u τῷ] οὗς τῷ Ῥ. 5. V. O. 5: 
* φοιεῖτε P. V. O.k.r. vulg. 

ποιεῖσθέ. 
Υ εὑρήσετε] εὑρήσεται Ἐ΄ 
5 κνισσᾷν] κνισᾶν F. P. 5.0.0. 

Κι τ. 85. et pr.v. 
ἃ ἀγυιὰς} ἀνιὰς O. 



τς ΜΑΝΤΕΙΑΙ. Ὡς ΦϑΣ 
ἴδαισιν, e ὅσοι Τ]ανξίονος ἄστυ 

Ὁ — νόμοις Ἰθύνεθ᾽ ἑορτάς, 
ὯΣ —— * Βάκχοιο, καὶ “ εὐρυχόρους κατ᾽ ΡΝ — 

⏑ — 

᾿ λλωνι Ὁ προστατηρίῳ᾽ περὶ τύχας ἀγαθᾶς ̓ Απόλλωνι ἐ ἄγυ- αν ᾿Αρτέμιδι, καὶ Ἐ κατ᾽ ἀγυιὰς κρατῆρας ἱστάμεν καὶ το 
᾿- χοροὺς καὶ στεφανηφορεῖν ' κατὰ τι τὰ πάτρια θεοῖς ᾿Ολυμπίοις 
β —— μὲ πάσαις, ἰδίας δεξιὰς καὶ ἀριστερὰς ἀνίσχοντες, καὶ 

--. — ΔΩΔΩΝῊΣ “ΜΑΝΤΕΙΑΙ. ᾽5 
Ἢ Τῷ δήμῳ ντῷ ̓Αθηναίων ὁ τοῦ Διὸς σημαίνει. ὅτι τὰς ὥρας 

-" δ: ΒΟ ΕΣ ὑν ἐάδων, ἀροὰ εἰρευν 

κεύεν θεωροὺς ἐννέα, καὶ 4 τούτους διὰ ταχέων τῷ Διὶ " τῷ ναρω 
: ; καὶ πρὸς ἑκάστῳ δύο " βοήσεις, τῇ ' δὲ Διώνῃ βοῦν καὶ 20 J— —— τὸ ἀνάθημα, ὃ ἀνέ- 

ἜΝ λιν. τῇ ἐρχρίζενο τ. ὁ ΜΑΝτειλῇ μανῷ. ἊΝ ᾧ ᾿Αθηναίων) τῶν ἀθηναίων Ο. 
᾿ k.t.v. —— J 

Ψ τούτους} τούτους τοὺς Υ. τούτου 

— —— ⏑— 
——— ὩΣ , τῶν ἄρω, τρὶς F. 
Γ᾽ δ εὐρυχόρους} εὐρυχωρους t. — -θιναλονακοοη τῇ τῶν αρῳω 
⸗⸗⸗⸗ — ——— τῶν αρωτρεῖς Ῥ. et Gitte · 

ad Lucian. Ni- ris ων maecula opertis ἀρροβίτο- 
ἢ ΩΝ ue in margine τομάρω) Ὁ, τῶν 

5 Ἢρεκλεῖ καὶ ἡρακλεῖ F. P. 5, ——— ———8 
— 1—— μεῖς, ; 
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" ἘΤΕΡΑ. , ᾿ 
Ὁ τοῦ Διὸς σήμαιν᾽ ἐν Δωδώνῃ Διονύσῳ α δημοτελεῖ ἱερεῖον 2:5 

τέλειον καὶ κ κρατῆρα κεράσαι καὶ χοροὺς ἱστάναι, ᾿Απόλλωνι 
ἀποτροπαίῳ βοῦν Υ θῦσαι, καὶ στεφανηφορεῖν ἐλευθέρους καὶ δού- 
λους, καὶ 5 ἐλινύειν μίαν ἡμέραν. Διὶ κτησίῳ βοῦν λευκόν, 

5 Εἰσίν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, " καὶ αὗται καὶ ἄλλαι 

πολλαὶ μαντεῖαι “ τῇ πόλει [ καλαὶ ] κἀγαθαί. τί οὖν 534 
ν᾽ 7 — τὸ δὲ “, Ν δι ὟΝ * 

ἐκ τούτων ὑμᾶς ἐνθυμεῖσθαι δέϊ ,; ὅτι τὰς μὲν ἄλλας θυ- 
σίας τοῖς ἐφ᾽ ἑκάστης μαντείας ᾿προφαινομένοιρ beoꝛ⸗ 
προστάττουσι θύειν, ἱστάναι δὲ χοροὺς καὶ στεφανηφορεῖν 5 

κατὰ τὼ πάτρια πρὸς ἁπάσαις " ἀεὶ ταῖς ὠφικνουμιές 

γαις μαντείαις προσαναωιροῦσιν ὑμῖν. οἱ τοίνυν χοροὶ π᾿άν- 
τες οἱ γιγνόμενοι καὶ οἱ χορηγοὶ δῆλον ὅτι τὰς μὲν ἡμέ- 

ρὼς ἐκείνως, ὡς συνερχόμεθω ' ἐπὶ τὸν ἀγῶνα κατὼ τὰς 
7 7 ἕξ σον ε —e * ε ͵, ε 

μαντείας ταύτως, ὃ υπερ ὑμῶν στεφανούμεθα, ομοίως διο 

τε μέλλων νικῶν καὶ ᾿ ὁ πάντων ὕστατος γενήσεσθαι, 

τὴν δὲ τῶν ἐπινικίων ὑπὲρ αὑτοῦ τότ᾽ ἠδὴ στεφανοῦται ὁ 

νικῶν. τὸν οὖν εἴς τινώ τούτων τῶν "ὶ χορευτῶν ἢ τῶν χορη- 

γῶν ὑβρίζοντω ἐπ᾿ ἔχθρω, καὶ ταῦτ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ ἀγῶνι 

καὶ ἐν τῷ τοῦ θεοῦ ἱερῶ, τοῦτον ἄλλο τι ἷ πλὴν ἀσεβεῖν τε 
φήσομεν; 

72 Καὶ μὴν ἴστε γε τοῦθ᾽, ὅτι βουλόμενοι μηδέν᾽ ἀγω- 

" ἙΤΕΡᾺΆ om. plerique omnes. “ ἀεὶ om. S.V.s.t.v. 
* ἐπὶ] εἰς Ο. 5. 

Χ δημοτελεῖ  δημοτελεῖ Ο. Butt- 
mannus σημαίνει —- δημοτελὴ ἱερὰ — τς * F. P.b. r. ὑπὲρ ὑμῶν 
A * 8. ἴον, ὑπὲρ αὐτῶν 85. 

y θῦσα; οἵα. τὶ et pr. ἢ vu Ῥ' περὶ αὑτῶν. 

5. ἐλινύειν} ἐλεεινύειν S. ἐλεεῖν θύ- Ε. ΡΟΥ͂. — *— F —— 
εἰν Ἐ᾿ ῬΟῪ τ. 5. τον. — — 

 Εἰσίν} εἰσὶ μὲν k. τ, θα Ἐ. τ, 
b καὶ αὗται οἵη. Ὁ, ' ὁ πάντων] ὁπόταν pr.O. 

ς τῇ] ἐν τῇ Ἐν ιν. ; ἡ χορευτῶν} χορεύοντων ἔξ. 
4 καλαὶ καγαθαὶ] κἀγαθαὶ P. 8. — J— 

V. καὶ καλαὶ κἀγαθαὶ k. πολλαὶ F 7 ἄγων ἌΡ. 
κἀγαθαὶ t. καὶ ἀγαθαὶ καὶ πολλαὶγ. 

διάναν. 

—— 



σαι ΜΗ 

Ρ. 384, 533. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ. 595 

ἱ νζισθαι ξέον οὐκ ἐδώκατε ἁπλῶς τῶν χορηγῶν οὐδενὶ 
δ." 8 τοὺς χορευτὰς σκοπεϊν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν 

ο΄ καλέσῃ, πεντήκοντα δραχμάς, ἐὰν δὲ καθίζεσθαι κελεύ- :ο 
χιλίας ἀποτίνειν “ἐτάξατε: τίνος " ἕνεκα; ἣ ὅπως 

h φὸν ἐστεφανωμένον καὶ λειτουργοῦντα τῷ θεῶ ταύτην 
ο΄ πὴν ἡμέραν καλῇ μηδ᾽ ἐπηρεάζη μηδ᾽ ὑβρίζῃ μηδεὶς ἐξε- 

ἴσας 15 
; κατὼ τὸν νόμον ἀζήμιος ἔσται, τὸν δὲ " χορηγὸν οὐδ᾽ ὁ 
Ἐ παρὰ πάντας τοὺς νόμους οὕτω φανερῶς ἐδώ.- 

᾿ σει δίκην, ἀλλὰ μὸν οὐδέν ἐστ᾽ ὄφελος καλῶς καὶ φι- 

4 
λανθρώπως τοὺς νόμους ὑπὲρ τῶν πολλῶν κεῖσθαι, εἰ τοῖς 

; ἀπειθοῦσι πὴ αὐτοὺς ἡ παρ᾽ ὑμῶν ὀργὴ τῶν 533 

— ν᾿ Φέρε δὴ πρὸς θεῶν κἀκέϊνο σκέψασθε. παραιτήσομαι 

᾿ δ᾽ ὑμᾶς μηδὲν ἀχθεσθῆναί μοι, ἐὰν ἐπὶ συμφοραῖς τινῶν 

᾿ γεγονότων " ὀνομαστὶ μνησθῶ" " οὐ γὰρ ὀνειδίσαι μὰ : 
τοὺς θεοὺς οὐδενὶ δυσχερὲς * βουλόμενος τοῦτο ποιήσω, 

ο ἀλλὰ ϑῆξαι τὸ βιάζεσθαι καὶ " ὑβρίζειν καὶ " τὰ τοιαῦ- 
J ΝΥ  ορ-πτ ιν μον Σαννίων 
Νῦν συ οὗ- τὸ 

᾿ς τὸς ἀστρατείας ἑάλω καὶ κέχρηται συμφορῶ. τ 
: — ἐμισθώσατό τις —— 

χορηγὸς τραγωδῶν, οἶμαι, “Θεοσδοτίδης. τὸ μὲν οὖν 
πρῶτον ἠγανάκτουν οἱ " ἀντιχορηγοὶ καὶ κωλύσειν ἔφα- 

5 «ρισκαλέσαντι!) πρικαλέσαντι t. *e] οὐδὲ τ. 
— Ὁ. — ἀνειδίσαυ ἐνειδίσω τ. 

———— ⸗ .»} τὸ ὑβρίζειν F. 5, K. τ. 
4 ὅπως ὅτι ἰ. " τὰ] τὸ τὰ Κα, τ, 
- F. ὃ διδάσκων ἐκδιδάσκων rec. Κα 
" χορηγὸν} χορηγὸν αὐτὸν ἘΞ᾿ω τ. « ὃν] 8. 

εν ἐδο ΠΝ ὁ ον 8 ϑι- 
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γόσαν, ὡς δ᾽ ἐπληρώθη τὸ θέατρον καὶ τὸν ὄχλον συνειλεγ-- 15 
μένον εἶδον ἐπὶ τὸν ἀγῶνα, ὥκνησαν, εἴασαν, οὐδεὶς ἥψνα- 

* “Ἢ * — ———— X »"Ὗ 

το, ἀλλὼ τοσοῦτον τῆς " εὐσεβείας ἐν ἑκάστῳ τις ἂν " ὑμῶν 

ἴδοι ᾿ συγκεχωρηκός, ὥστε πάντα τὸν μετὼ ταῦτω ;χρόνον 
Κ Ν * Ν » Ἀλ “νῷ νῷ ᾽ — 6 

διδάσκει τοὺς χοροὺς καὶ οὐδὲ τῶν ἰδίων ἐχθρῶν οὐδεὶς :ο 

77 κωλύει" ἢ" τοσοῦτ᾽ ἀπέχει 'τῶν χορηγῶν. ἄλλος ἐστὶν 

᾿Αριστείδης Οἰνηΐδος φυλῆς, ἠτυχηκώς τι καὶ οὗτος τοιοῦ-- ᾿ 

τον, ὃς γὺν μὲν καὶ γέρων ἐστὶν ἤδη καὶ ἴσως ἥττων χο- 
͵ὔ 7 — -“ -“ - 

ρευτής, ἦν δέ ποθ᾿ ἡγεμὼν τῆς φυλῆς κορυφαῖος. Ἢ ἶστε :: 
⸗ »-»" “ Ν « 7] ΠῚ X ο ΄͵ ΕἾ « 

δήπου τοῦθ᾽, ὅτι τὸν ἡγεμόνω “ ὧν ἀφέλῃ τίς, οἰχετῶι ὃ 

γ8 λοιπὸς χορός. ἀλλ᾽ ὅμως πολλῶν χορηγῶν φιλονεικη- 

σάντων οὐδεὶς πώποτε τοῦτ εἶδε τὸ πλεονέκτημώ, οὐδ᾽ 
ϑι “» ᾽ ⸗ 0 * Ν ὃς ἣν 
ἐτόλμησε τοῦτον ἐξαγαγεῖν οὐδὲ κωλῦσαι διὰ γάρ τὸ 

δεῖν αὐτὸν ἐπιλαβόμενον τῇ χειρὶ τοῦτο ποιῆσαι καὶ μὴ 534 
΄ Ν Ν «57 φῳ »οἢ .“ ΕΝ ᾽ 

προσκαλέσασθαι πρὸς τὸν ὠρχοντῶ ἐξεῖναι, ὥσπερ ὧν εἰ 
7 Ε —— 2 7] .“ 4 — 2 

ξένον τις ἐξαγαγεῖν ἠβούλετο, ἅπας τις ὥκνει τῆς ἀτελ- 
΄Ζ τς διι ⸗ Ὺῃ ν ᾿ » ᾿ 

79 γείας ταύτης αὐυτόχειρ ὀφθῆναι Ρ γιγνόμενος. οὐκ - οὖν ς 
7 " ΄ »" Ἁ -" 

δεινόν, ὦ “ ἄνδρες δικασταί, καὶ σχέτλιον τῶν μὲν νεκεῶν 
ὃ. Ν 2 2 * » »" 9. 

ἂν ᾿ ταυτὶ σαρῶ ἥἧτουτ οἰομένων χορήγων, τῶν ἔ ἀνηλωκό- . 
7 ,7 — Ν : 

τῶν πολλώκις πᾶάντω τῶ ὀντῶ εἰς τῶς λειτουργίας, μη- 
͵ἅ —8 ὙὝΈΆΕ. ε ν - δένα τολμήσαι πώποτε μηδ᾽ ὧν οἱ νόμοι διδόασιν ἅψνα- 

" * .“ Ἵ * «“ 2 8 « 

σθαι, ἀλλ᾽ οὕτως εὐλαβῶς, οὕτως εὐσεβῶς, οὕτω μετρίως το 
»-"ἢ Γ * "» »"» ε 2 

8ο διακέσθαι, ὥστε ἀναλίσκοντας ἀγωνιῶντας ὅμως " ἀπ- 

β εὐσεβείας} εὐεργεσίας Ο. χορηγόν τινος ἅπτεσθαι γρ. 58. σ᾿ 
δ ὑμῶν om. 8. m ἴστε] ἴστε δὲ P. V. Ο, 5. 
ἡ συγκεχωρηκὸς) τὸ συγκεχωρηκὸς π ἄν] ἐὰν Κ. 

ΜᾺ ἀφέλῃ] ἀφέληται Κ. Υ. 
Κ χρσοῦτ᾽ τοσοῦτον γρ. S. Ρ γιγνόμενος) γενόμενος V. 

᾿ οὗ , Ἵ ἄνδρες δικασταί] ἀθηναῖοι ΤΥ. 
᾿ τῶν χορηγῶν S. τῶν χορηγῶν Ἑ * τουτὶ 8. ἔτ ΒΟ τ. 

τινὸς ἅψασθαι F. τῶν χορηγῶν τινὸς . τοῦ] ταῦτ᾽ ἵΞ ἢ ι 4 
ἅψασθαι, ἴ. τοῦ τῶν χορηγῶν τινὸς ἘΣ {1 
ἅψασθαι V. τοῦ χορηγῶν τινὸς ἅψα- t ἀνηλωκότων} ἀνηλωκότων Β΄ - 
σθαι Ῥ. O. k. οἵ correctus ν. τοῦ ἡ" ἀπέχεσθαι) ἀπέχθεσθαι Ἐ᾿. 
χορηγόν τινος ἅψασθαι; Υ. 8. τοῦ τὸν 

ΑΝ ΣΝ 



ἔμ ν Μειδίαν δὲ ἰδιώτην ὄντα, 

ἔν μηδὲν ̓ ἀνηλωκότα, ὅτι τω » προσέκρουσε καὶ ἐχθρὸς ὑπῆρ- "5 
J— χε, τοῦτον ἀναλίσκοντα χορηγουντώ ᾿ἐπίτιμον ὄντα — 

᾿ πηλαχίζειν καὶ τύπτειν, καὶ μήτε " τῆς ἑορτῆς μήτε τῶν 

ΠΟ νόμων μήτε τί ὑμεῖς ἐρεῖτε μήτε τοῦ θεοῦ φροντίζειν. 
πος τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι γεγενημένων ἐχθρῶν 

ο΄ ἀλλήλοις, οὐ μόνον ἐξ ἰδίων ἀλλὰ καὶ ἐ ἐκ κοινῶν περαγ- 30 
ο΄ μάτων, οὐδεὶς πώποτ᾽ εἰς τοσοῦτ᾽ ἀναιδείας ἀφίκετο ὥστε 
— δ τοιοῦτόν τι τολμῆσαι ποιέῖν. καίτοι φασὶν Ἰφικράτην 
ο΄ ἐπρτὶ ἐ ἐκεῖνον Διοκλεῖ τῶ ὁ πρτθέ τὰ μάλιστα ἐλθεῖν εἰς 

J ἔχθραν, καὶ ἔτι πρὸς τούτω συμβῆναι Τισίαν τὸν —8 15 

 βεαχράτους ἀδελφὸν ἀντιχορηγήῆσαι τῷ Διοκλεῖ. ἀλλ᾽ ὅμως 

᾿ πολλὼς “μὲν ὄχων φίλους ᾿Ιφικράτης, πολλὰ δὲ χρή- 
Ε ματα κεκτημένος, φρονῶν δ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτῷ τηλικοῦτον ἡλίκον 

εἰκὸς ἄνδρα καὶ ' δόξης καὶ τιμῶν τετυχηκότα ὧν ἐκεῖνος 
Ἶ ἠξίωτο παρ ὑμῶν, οὐκ ἐβάδιζεν ἐ ἐπὶ τὰς τῶν χρυσοχῥων 535 
τς οἰκίας, νύκτωρ, οὐδὲ κατεῤῥήγνυε τὰ παρασκευαζόμενα 
Ἑ ἱμάτια εἰς τὴν ἑορτήν, οὐδὲ διέφθειρε διδάσκαλον, Β οὐδὲ 

.8 μανθάνειν ἐκώλυεν, οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ὧν οὗτος 

J —— ἐποίει, ἀλλὰ τοῖς νόμοις καὶ τῇ τῶν ἱ ἄλ-ς 

λῶν βουλήσει συγχωρῶν. νείχετο καὶ νικῶντα καὶ στε- 

᾿ς φανούμενον τὸν ἐχθρὸν ὁ ὁρῶν, εἰκότως" ἐν ἡ γὰρ αὐτὸς εὐ- 
᾿ δαίμων ἤδει γεγονὼς πολιτεία, ταύτη συγχωρεῖν τὰ τοι- 

ἷ — φῇ 4 ΦιΠ 
J — πὸ μι οὐ 

᾿ Τὸ Υ͂ ΝΠ ὦ δι... τ᾿ δῥιίσως 4 ει ν. Ὁ. * J— Πιτϑε1] t. ν. πειθεῦῖ V.O 

ἝΝ σεως Ῥ. ς μὲν οἴ. τ, 

ΕΓ Υ Ἴ ἀνηλωκότα Ἐ ἐς τὰς ἐοτου ἀμ 
— ἐείτιμω ἐπιτίμων Ο. τ, 
—— ——— —— 

— — ] πολλῶν k. 
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— » * 

84 αὔτα ἠξίου. πάλιν Φιλόστρατον " πάντες ἴσμεν τὸν Κολω- 
“ - ε » Ν 

γῆθεν Χαβρίου κατηγοροῦντα, ὅτ᾽ ἐκρίνετο τὴν περὶ ᾿ρω- το 
“-« 7) , “» — 

ποῦ κρίσιν θανάτου, καὶ πάντων τῶν κατηγόρων πικρό- 
᾿ * * * 

τατον ' γενόμενον, καὶ μετὼ ταῦτω χορηγοῦντω παισὶ 
᾿ — 7 " 

Διονύσιω ᾿ καὶ νικῶντα, καὶ Χωβρίαν οὔτε τύπτοντω οὔτε 
» »ε “ * ἀφαρπάζοντα τὸν στέφανον οὔθ᾽ ὅλως προσιόνθ᾽ " ὅποι. μὴ 5 

“ 9», —* 25 —2 Ν 

85 προσῆκεν αὐτῷ. πολλοὺς δ᾽ ἂν ἔχων εἰπεῖν ἔτι καὶ διὼ 
—R* 2 — * 3 ΄ 

πολλὰς προφάσεις ἐχβροὺς γεγενημένους ἀλλήλοις, οὐ- 
* ε. .. “ » »"» δένα, πώποτε οὔτ᾽ ὡκήκοω οὔτε “ ἑώραικω ὅστις εἰς τοσοῦ-- 

τον ἐλήλυθεν ὕβρεως, ὥστε τοιοῦτόν τι ποιεῖν. οὐδέ γε 

ἐκεῖνο οὐδεὶς ὑμῶν οἶδ᾽ ὅτι μνημονεύει πρότερον, τῶν ἐπὶ :ο 
»"“ ᾽ ὃς, »“ "»“, ΕἸ " ΕἸ ͵ 

τοῖς ἰδίοις ἢ καὶ τοῖς κοινοῖς ἐχθρῶν " ἀλλήλοις οὐδένω 
⸗ ΄ * * ⸗ Μῇῆ» «]- 2 

ουτε κωλουμένων τῶν κριτῶν πωρεστηκοτῶ, οὔθ᾽ ὅταν ομνυ- 
᾽ -" , ε διὲῳ ⸗ * ΕἸ 

ὠσὶν ἐξορκοῦντω, οὔθ᾽ ὅλως ἐπ οὐδενὶ τῶν τοιούτων ἐχθρὸν 
᾽ ᾽ 4 * —* Ν ἃς τ γὰ » ᾿ 86 ἐξετωζομένον. ᾿ ταῦτω γὰρ πάντω καὶ τὰ τοιαῦτω, ὦ 25 
", »-“ ε ΄ Ν 

ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, " φιλονεικίω μὲν ὑπαχβώτω χορηγὸν 
" , “Ἢ ») ** 24 — 7 Α ὄντω ποιεῖν ἔχει τινὼ συγγνώμην" ἔχβθρω δ᾽ ἐλαύνοντώ 

᾽ ΄ 3.,,3 ε — 

—————— ἅπασι, καὶ τὴν ἰδίων " δύναμιν 

κρείττω τῶν νόμων οὖσαν ἐνδεικνύμενον, ἩΗρώκλεις, βαρὺ 
87 καὶ ᾿ οὐχὶ δίκαιόν ἐστιν οὐδὲ συμφέρον ὑμῖν. εἰ γὰρ ἑκά- 536 

τι 

“" αὶ 7 2* ⸗ ΄ * δι 

στῷ τῶν ᾿ χορηγούντῶών τοῦτο πρόδηλον γένοιτο, ὁτι ὧν ὁ 

δένω ἐχθρὸς ἥ "ἡ μοι, Μειδίας Υ ἥ τις ἄλλος θρασὺς " οὕτω 
Ν 7 * Ὰ 3 7 J 7 ἊΝ 

καὶ πλούσιος, πρῶτον μὲν ἀφωιρεθήσομωι τὴν νίκην, κῶν 

x πάντες] ἅπαντες F. Ο. Κ΄ τ, τ. ταῦτα Κ. τ. ᾿ 
v. Τ᾿ φιλονεικίᾳ) φιλονικίᾳ O. 

Ἰ γενόμενον γεγενημένον Κ.. r. δ δύναμιν κρείττω) δύναμιν καὶ 
τὸ χαὶ νικῶντα om. k. Γ΄. βίαν κρείττω Ῥ. kK. δύναμιν κρείττω 
Ὁ ὅποι) ὅπη Υ. καὶ βίαν F. τον. 
44 * t )] οὐ 8. 

4 ἑώρακα] ἑόρακα P. ἑόρακα V. — πες Ξε τος 

» δλλύ , ͵ Χ μοι ΟἿ, v. 

ὙΡῈ — — Υ ἥ τις] εἴ. τις P. V. O. 5. 
4 ταῦτα γὰ οὐδε ὑάννὰ γὰρ 2 οὕτω καὶ] καὶ οὕτω ἴτο 

- 



Ρ. 536, 537. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ. 596 

ο΄ ἄμεινον ἀγωνσωμοί τινος, ἔπειτ᾽ ἐφ᾿ ἅπασιν ἐλαττωβή- ς 
ο΄ σόμαι καὶ προπηλακιζόμενος διατελέσω, τίς οὕτως ἀλό- 
J γιστος ἣ τίς " οὕτως ἀθλιός ἐστιν, ὅστις ἑκὼν ἂν μίαν 

᾿ 88 δραχμὴν "ἐθελήσειεν ἀναλῶσαι; οὐδεὶς δήπου, ἀλλ᾽, οἷ- 

Ε- μαι, “τὸ πάντας ποιοῦν καὶ — καὶ ἀναλέ- το 

᾿ς σχεῖν ἐθέλειν ἐκεῖν᾽ ἐστίν, ὅτι τῶν ἴσων καὶ τῶν δικαίων 
ἃ ἕκαστος ἡγεῖται ἡ εαυτῶ — ἐν δημοκρατίᾳ. ἐ ἐγὼ: τοί- 

τς γὸν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τούτων οὐκ ἔτυχον διὼ τοῦτον, 

᾿ς ἀλλὰ “" χωρὶς ὧν ὑβρίσθην, καὶ τῆς νίκης προσαπεστε- 
ο΄ ρήθην. καίτοι πᾶσιν ὑμῖν ἐγὼ τοῦτο δείξω σαφῶς, 18 
᾿ ὅτι μηδὲν ἀσελγὲς ἐξν ποιοῦντι Μειδίᾳ "μηδ᾽ βρέ. 

Ἅ ζοντι μηδὲ τύπτοντι καὶ λυπῶν ἐμὲ καὶ κατὰ τοὺς γό- 
᾿ μους αὐτῶ — — πρὸς ὑμῶς, καὶ ὶ μηδὲ διᾶραι 

8 περὶ αὐτοῦ “ν ἔχειν ἐμέ. ἐχρῆν γὰρ αὐτόν, 

3J ——* ̓Αθηναῖοι, ὅτ᾽ ἐγὼ τῆς Πανδιονίδος χορηγὸς ὑπέ- :ο 
στὴν ἐν τῷ δήμω, τότε τῆς Ἐρεχθηΐδος ἀναστάντα, τῆς 
Ξ ἑαυτοῦ φυλῆς, ἀνθυποστῆναι, καὶ καταστήσανβ ἑαυτὸν 

᾿ ἐξ ἴσου καὶ τὰ ὄντα ἀναλίσκοντα ὥσπερ ἐγώ, οὕτω μ' 
Ἶ ἀφαιρέϊσθαι τὴν γίκην, ὑβρίζειν δὲ τοιαῦτα καὶ τύπτειν 

9 μηδὲ τότε. νῦν δὲ τοῦτο μὲν οὐκ —— ἐν ᾧ τὸν * 25 

᾿ ᾿ ἐτίμησεν ἃ ἄν, οὐδ᾽ ἐ ἐνεανιεύσατο " τοιοῦτον εὐδίν καρ , 

ξ ὃς (εἴτε τις, ὦ ᾿Αθηναῖοι, βούλεται νομίσαι Ἵμω- 
— νων μανία γὰρ ἴσως ἐστὶν ὑπὲρ δύναμίν τι ποιέϊν" εἶτε 

J καὶ "φιλοτιμίᾳ. χορηγὸς ὑπέστην, οὕτω φανερῶς καὶ 537 

᾿ μιαρῶς ἐπ ἔζων ' παρηκολούθησεν, ὥστε μηδὲ τῶν ἱερῶν 

ΕΓ οἰ ρος κοο ἄϑλες οι. Ῥι(Ξ.ὄ. ἑαυτοῦ αὐτοῦ τ, 
Ε ὁ...  τοιῖῦτων οὐδέ» τοῦτο 5. 

; 5 ἡθόσειενἾ ἐθελόση ἴκ, τ. ᾿ μανίᾳ] μανίαν Εἰ ῬΙῪ Οἷς. 
—*2* Secorrectus S. (ἃν, et γρ. 8. μανεὶς 8. 

7 μέτε---μήτε κ. τ. —2 φιλοτιμίαν Κα, ἴ, v. 
ἰ ὁ τὸ στόμα περὶ αὐτοῦ} περὶ αὐ- —i 
ο΄ γιοῦ τὸ στόμα k. τ. — ἐπαρηκολοιϑη- 
᾿ς ἐμβνο B. V. σεν ὃ, ἐπηκολούϑησεν Ῥ. Ο. ς. 

964 4 

“Δ 

ιΑ — 
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᾿ * -»ὝἭ ἃ -“ 7 Ἀ “ ἱματίων μηδὲ τοῦ χοροῦ μηδὲ τοῦ σώματος τὼ χεῖρε τε- 

»“ " * 

λευτῶν ἀποσχέσθαι μου. 
» ε »"Ἥ ——— — "“ 

ΟἹ. ΕΠ τοίνυν τις ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἄλλως πως 
φ ᾽ Ν ε ΄ 4 * 

ἔχει τὴν ὀργὴν ἐπὶ Μειδίαν ἢ ὡς ᾿ δέον αὐτὸν τεθνάναι, 5 
* » * ᾽ 7 ᾿ ⸗ Ἁ — * 

οὐκ ὀρθῶς " ἔχει. οὐ γάρ ἐστι δίκαιον οὐδὲ προσῆκον τὴν 
* * -“ Ἁ ε ΄ A 

τοῦ παθόντος εὐλάβειαν τῷ μηδὲν ὑποστειλαμένῳ πρὸς 
" (δι ο .᾽ 7] ε 7 » ΄ἦΝ Ν X ε 

ὕβριν μερίϑω 5 εἰς σωτηρίαν ὑπάρχειν, ἀλλὼ τὸν μὲν ὡς 
ε * * — ΄ 7 ͵7 -“ 

ἁπάντων τῶν ἀνηκέστων αἴτιον κολάζειν προσήκει, τῷ δ᾽ το 
» * * Ν ) ἷ᾿᾽ Δι * “κα — 

92 ἐπὶ τοῦ βοηθεῖν ἀποδιδόναι τὴν χάριν. οὐδὲ γὰρ αὖ τοῦτ 
Γ » * ε » ΄ ΕἸ » Ν ᾽ — 

Ρἔστιν εἰπεῖν, ὡς οὐ γεγενημένου πώποτ᾽ οὐδενὸς ἐκ τῶν 
͵7ὔ * -“ 7 Ν * —1— ΟΣ » J 

τοιούτων δεινοῦ τῷ λόγῳ τὸ πρῶγμώ ἐγὼ νὺν * καὶ 
»“ὦΜ "Ὁ -" "» ὃ ΣΝ ε 

φοβερὸν ποιῶ. πολλοῦ γε καὶ δέ. ἀλλ᾽ ἴσασιν ἅπαν- 
» "7 Ν 7 * 

τες, εἰ δὲ μή, πολλοί γε, Εὔθυνον τὸν πωλαίσαντά ποτ 15 
» ὦ Ν 7), ν 4 ΄ Ν ᾿ ͵7, 
εκέινον, τὸν γεωνίσκον, καὶ  Σώφιλον τὸν πωγκρατιαστήν 

᾽ "2 . ἡ 7 Ὁ ὦ 

(ἰσχυρός τις ἦν, μέλας, εὖ οἶδ᾽ ὅτι γιγνώσκουσί, τινες 
ς Ψν ἃ * * ΕἸ 7 3 ͵7 Ν J 

ὑμῶν ὃν λέγω,) τουτον ἐν Σάμῳ εν συνουσίω τινὶ καὶ δια-- 
ε ᾽ δι .» ε 7 — J— Γ V 

τριβὴ οὕτως ἰδίω, ὅτε ὁ τύπτων αὐτὸν ὑβρίζειν ὥετο, " ἀμὺ-: 
* -“ Ψ Ν 9 “ 3, ΩΝ [ 

οϑνώμενον ουτωὼς ὥστε καὶ ὠποκτείιγωι. ἰσώσιν Ἑυωίωνῶ: 
F ΕἸ " 

πολλοὶ τὸν " Λεωδώμαντος ἀδελφὸν ἀποκτείναντα Βοιω- 

ὃν ἐν δείπν ὺ συνόδι ἢ διὰ πληγὴν μί ὐ γὰ τὸν ἐν δείπνῳ καὶ συνόδῳ * ἑῷ πληγὴν μίαν. οὐ γὰρ 
ε X » 7 — φ, Φ᾽ν —X 

ἡ πληγὴ παρέστησε τὴν ὀργήν, ἀλλ᾽ ἡ ἀτιμία" οὐδὲ τὸ 
7 »-»" * * 

τύπτεσθαι τοῖς ἐλευθέροις ἐστὶ δεινόν, καίπερ ὃν δεινόν, 

ἀλλὼ τὸ ἐφ᾽ ὕβρει. πολλὼ γῶρ ἂν ποιήσειεν ὁ τύπτων, as 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὦ ὧν ὁ παβὼν ἔνιω οὐδ᾽ ἂν ἀπαγγεῖλαι 

δύνωιθ᾽ ̓  ἑτέρῳ, τῷ σχήματι, τῷ βλέμματι, τῇ φωνῇ, ὅταν 
« ε , .“ ε ᾽ ἣν ε — «“ ᾽ 

ὡς ὑβρίζων, ὅταν ὡς ἐχβρὸς ὑπάρχων, ὅταν κονδύλοις, 
“ 2 42* » “ 9. » 7 ᾿ 

94 ὅτων ἐπὶ κόῤῥης. ταῦτω κινεῖ, ταῦτ᾽ ἐξίστησιν ἀνθρώπους 538. 

"Ὁ δέον} οὐ δέον F. Ῥ. V. O. Κα τ. 4 Σώφιλον] σόφιλον t. 
s.t.v. τ᾿ ἀμυνάμιενον) ἀμυνόμιενον F. t. v. 

a ἔχει] γινώσκει k. r. 5 Λεωδάμαντος] λαοδάμαντος Κι τ. 
ὃ εἰς] πρὸς Ὗ. Ο. 5. 

ἱ ἑτέρῳ] ἑταίρῳ Εν. 
Ρ ἔστ, ἔνεστιν Κ. τ. 



p · 538. ΚΑΤᾺ ΜΕΊΔΙΟΥ. ὅοτι 

αὑτῶν, ἀήθεις ὄντας τοῦ προπηλακίζεσθαι. οὐδεὶς " ἄν 
« ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ταῦτ᾽ ἀπαγγίλλων δύναιτο τὸ * 

παραστῆσαι τόὸςς ἀκούουσιν οὕτως, ὡς ἐπὶ τῆς ἀληθείας 

ο΄ καὶ τοῦ πράγματος τῷ πάσχοντι καὶ τοῖς ὁρῶσιν ἐναρ- 5 
᾿ οπγὴς ἡ ὕβρις φαίνεται. σκέψασθε " δὴ πρὸς Δὼς καὶ 

᾿θεῶν, ὦ Ὑ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ " λογίσασθε παρ᾿ ὑμῖν 
αὐτοῖς, ὅσω πλείονα ὀργὴν ἐμοὶ προσῆκε παραστῆναι πά- 

σχόντι τοιαῦτα ὑπὸ Μειδίου, ἣ τότε ἐκείνω τῷ Ἑὐαίωνι 

ο΄ Τῷ τὸν Βοιωτὸν ἀποκτείναντι. ὁ μέν γε ὑπὸ γνωρίμου, το 
ο΄ καὶ τούτου μεθύοντος, ἐναντίον ἐξ ἡ ἑπτὼ ἀνθρώπων ἐπλή- 
τς, γή, καὶ τούτων γνωρίμων, οἰ τὴν μὲν κακιεῖν " ἐφ᾽ εἷς 

ἔπραξε, τὸν δ᾽ ἐπαινέσεσθαι μετὰ ταῦτα ἀνασχόμενον 
καὶ κατασχόνῇ ἑαυτὸν ἤμελλον, καὶ " ταῦτ᾽ εἰς οἰκίαν ιὸ 

᾿ς οδέλθὼν “ ἐπὶ δεῖπνον, οἷ “ μὴ βαδίζειν “ ἐξιν αὐτῷ. ἐγὼ δ᾽ 

; ἡ την ἐχθροῦ νήφοντος, ἕωθεν, ὕβρει καὶ οὐκ —* 
εὐποιοῦντος, ἐναντίον πολλῶν καὶ ξένων καὶ πολιτῶν ὑβρι- 

ζόμην, καὶ ταῦτ᾽ ἐν ἱερῷ καὶ " οἵ πολλή μοι ἦν ἀνάγκη 
βαδίζειν χορηγοῦντι. καὶ ἐμαυτὸν μέν γε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 3. 
γαῖοι, σωφρόνως, μᾶλλον δ᾽ εὐτυχῶς οἶμαι βεβουλεῦ-- 

σθαι, ἀνασχόμενον τότε καὶ " οὐδὲν ἀνήκεστον ἐξαχθώτα 
ο ,αρᾶξαι τῷ δ᾽ Ἑῤαίωνι καὶ πᾶσιν, εἴ τις αὑτῷ βεβοή- 

97 θηκεν ἀτιμαζομέρῳ, πολλὴν συγγνώμην ἔχω. δοκοῦσι 
δέ μοι καὶ τῶν " δικασάντων τότε πολλοί" ἀκούω γὰρ :ς 
᾿ αὐτὸν ἔγωγε μιᾶ μόνον ἁλῶναι ψήφῳ, καὶ ταῦτα οὔτε 
κλαύσαντα οὔτε δεηθέντα τῶν δικαστῶν οὐδενός, οὔτε φι- 

Ὁ ζν ροοὶ δύνατο ροπυαι Κ.τ. Ὁ“ ἐξ] ἐξὸν F. 
. Ὁ δὴ οὗν Ο. [τοῦτο] ταῦτα k. r. 

Υ ἄνδρες ᾿Αθηναῖο δικασταί Κ, τ, ΕΞ ἢ οὖ Β'. 8. k. τ᾿ τ, 
,α λογίσασθε) λογίζεσθε Κ. τ. ν εἰδὲ»} μηδὲν ΕΝ, το. ν. 

ἔχω θυ δνοι.“. ᾿ » γος δ: 

soli habent k. r. ᾿ ἀτιμαζομένῳ) ἀτιμαζόμενος F. 
δ ταῦτ᾽ ταῦτ᾽ ἔταθεν ἵκ, τ. 8, τ. ἶ 

ο" ἀκὶ} ἐπὶ τὸ 5, x δικασάντων) δικαστῶν k. τ. 
ὁ μὴ 5, vulg. μηδέ. ᾿ αὐτὸν ροδὲ μόνον ponunt k.r. 
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7 ⸗ * ⸗ ⸗ ὑδ᾽ — * * Ν, Ν 

λάνθρωπον οὔτε μικρὸν οὔτε μέγα οὐδ᾽ ὁτιοῦν πρὸς τοὺς 

δικαστὰς ποιήσαντω. θῶμεν τοίνυν οὑτωσί, τοὺς μὲν κα- 539 
ταγνόντως αὐτοῦ μὴ ὅτι ἠμύνατο, διὼ τοῦτο "' κατανσ1-- 

φίσασθαι, ἀλλ᾽ ὅτι τοῦτον τὸν τρόπον ὥστε καὶ ἀποκτεῖ- 
Ν πὰ * F Ν ε Ν * 

ναί, τοὺς δ᾽ ἀπογνόντως καὶ ταύτην τὴν ὑπερβολὴν τῆς 

8 τιμωρίας τῶ γε " τὸ σῶμα ὑβρισμένω δεδωκέναι. τί οὖ 8 τιμωρίας τῷ γε " τὸ σώμω ὑβρισμένω δεῤωκέναι. τί οὖν: ς 
ΕἸ - ΄' 7 “ αν φΦ ἮΦ 

ἐμοὶ “ τῶ τοσαύτη κεχρημένῳ προνοίφ τοῦ μηδὲν ἀνήκεστον 

γενέσθαι, ὥστε μηδ᾽ ἡ ἀμύνασθαι, παρὼ τοῦ τὴν τιμωρίαν 
ὧν πέπονθα ἀποδοθῆναι προσήκει ; ἐγὼ μὲν' οἴμωι παρ᾽ 

ὑμῶν καὶ τῶν νόμων, καὶ παράδειγμώ “γε πᾶσι γενέ- 
-,-᾿»νκ' “ * « , .“ Ν Ν 

σθαι τοῖς ἄλλοις, ὅτι τοὺς ὑβρίζοντας ὥπαντως καὶ τοὺς το 

ἀσελγεῖς οὐκ αὐτὸν " ἀμύνεσθαι μετὼ τῆς ὀργῆς ἀλλ᾽ ἐφ᾽ 
ὑμᾶς ἄγειν δέ, ὡς βεβαιούντων ὑμῶν καὶ φυλαττόντων 
τὰς ἐν τοῖς νόμοις ᾽ κατὼ τῶν ἀδικούντων τοῖς παθοῦσι 

ἐ βοηθείας. * 

99 Οἴμαι τοίνυν " τινὼς ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ποθεῖν τε 
᾿ »“΄ εν »" « 7 ΓΟ R * * 7 

ὥκουσας τῆν ἔχθραν, ἡτίς ἥν ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους᾽ νομοί- 

ζειν γὰρ οὐδένω ᾿ ἂν ἀνθρώπων οὕτως ἀσελγῶς καὶ βιαΐ- 

ὡς οὐδενὶ τῶν πολιτῶν ἢ χρήσασθωι, μὴ μεγάλου τινὸς: 
» δ ἄν. 7 7 ἢ δὰ Ν J 
ὄντος ὃ αὐτῷ προωφείλετο. βούλομαι δὴ καὶ περὶ ταύ- 

ς«» » ᾽ "»" — ᾿ δι 7 — .0ὃ -“ 

“τῆς ὑμῶν εξ ἀρχῆς εἰπεῖν καὶ διηγήσασθαι, Ἱν᾿ εἰδηθ᾽ ὅτι ο 

καὶ τούτων " ὀφείλων " δοῦναι δίκην φανήσεται. ἔσται δὲ 

περὶ αὐτῶν " βραχὺς ὁ λόγος, κἂν ἄνωθεν ἄρχεσθαι δὲ- 
100 κῶ. ἡνίκω τὰς δίκας ἔλαχον τῶν πατρῴων τόϊς ἐπετρό-- 

m καταψηφίσασθαι) καὶ ψηφί- τ βοηθείας] τιμωρίας Κ. τ. 
σασθαι P. V. Ο. 5. ἃ χινὰς ὑμῶν] ὑμῶν τινὰς k. τ. 

ἢ τὸ om. v. x ἂν post οὐδένα on. S. Κι ΓΤ, 
ο τῷ om. k. Υ χρήσασθαι ἄν χρήσασθαι P. 
Ρ ἀμύνασθαι ἀμύνεσθαι ἰκ. ἂν χρῆσθαι Κ. r. 
4. γε πᾶσι γενέσθαι) με πᾶσι γεν- 2. ὀφείλων} τὴν μεγίστην ὀφείλων 

έσθα; P. τοῦτον γενέσθαι ΚΕ. γενέ- ΚΓ. 
σθαι τοῦτον Υ. ἃ δοῦναι om. S. 

τ ἀμύνεσθαι} ἀμύνασθαι t. ν. Ὁ βραχὺς ante περὶ ponunt k.rx. 
5 κατὰ τῶν ἀδικούντων om. S. r. 



Ρ. 589, 54. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. 603 
ποίς, μειρακύλλιον “ ὧν κομιδῇ καὶ τοῦτον οὐδ᾽ εἰ , γέγο- 

— κα ἐᾶν, «ὸι γηρώσκων ὡς μηδὲ νῦν “ —— ⸗⸗⸗ 

᾿ μελλουσῶν εἰσιέναι τῶν δικῶν εἰς ἡμέραν " ὡσπερεὶ τε- 
᾿ ᾿ τάρτην ἢ πέμπτην ̓ εἰσεπήδησαν ἀδελφὸς ὁ τούτου καὶ 

Ἔ οὗτος εἰς τὴν οἰκίαν " ἀντιδιδόντες τριηραρχίαν. τοὔνομα 
' ἐν μόλε παρίεχνν ὁ ἐκεῖνος, καὶ ἦν ὁ ἀντιδιδοὺς Θρασύλο- 
᾿ ̓ς χρρ' τὰ δ᾽ ἔργα " πάντ᾽ ἦν καὶ τὼ πραττόμενα ὑπὸ 540 

ic “καὶ πρῶτον μὲν κατέσχισαν τὰς θύρας τῶν οἰκη- 
J τ μάτων, ὡς αὐτῶν ἤδη γιγνομένας κατὰ τὴν ἀντίδοσιν" 
ΕῚ ὅτω τῆς ἀδελφῆς ἔτ᾽ ἔνδον οὔ οὔσης. τότε καὶ παιδὸς οὔ, ⸗ 

ΟΠ κόρης ἐναντίον ἐφθέγγοντο αἰσιχρὼ καὶ τοιαῦτα, οἷ᾽ " ἂν — — 
—3 "ἂν ὠπῶν πρὸς ὑμᾶς. τῶν τότε ῥηθέντων οὐδέν), καὶ τὴν 

"κἀμὲ καὶ πάντας ἡμᾶς ἑητὼ καὶ ἄῤῥητα κακὰ 
γ ἢ δ᾽ οὖν δεινότατον καὶ οὐ λόγος ἀλλ᾽ ἔργον ἤδη" το 

τὰς δίκας ὡς αὐτῶν οὔσας “ἠφίεσαν τοῖς ἐπιτρόποις. 

καὶ ταῦτ᾽ ἐστὶ μὲν παλαιώ, ὅμως δὲ τινας ἢ ὑμῶν μνη- 
γεύε εἶμαι" ὅλη γὰρ ἡ πόλις τὴν ἀντίδοσιν καὶ τὴν 

8* t λὴ τότε ταύτην καὶ τὴν ἀσέλγειαν «ἤσθετο. κἀγὼ ig 

᾿ τόρε παντάπασιν ἔρημος ὧν καὶ νέος κομιδῆ, ὕνα μὴ τῶν 
Ἶ ξ παρὰ τοῖς ἐπιτρόποις ἀποστερηθείην, οὐχ ὅσα ' ἐδυνήθην 

“ἀνακομίσασθαι " προσδοκῶν εἰσπράξειν, ἀλλ᾽ ὅσων ἐμαυ- 

— πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν τ. 
πο γον ες ——2æx— 

δεν 
— ὡς περὶ 5.1, ——— μνημονεύειν 

ὧν ΚΤ 

Ἴ εἰσεπήδησεν Κι τ. —— Conf.Aneced.p.ia2. 

—* 

4 ἀντιδιδόντες τ. 2 
: ν ἅκαντ᾽ 8. ὁ ᾿ ἐδυνήθην} ἠδυνήθην ἴε, τι ν 

᾿ ἦν πηΐο ὑπὸ κτ " ἀνακομίσασθαι κομέίσασθα, F. 
κ ἄν om. 5. Κι τ κιγ, 
1 5. ἴ προσδοκῶν} καὶ προσδοκῶν ἰς, 
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τῷ συνήδειν ἀπεστερημένω, δίδωμι εἴκοσι μνᾶς τούτοις, 
* ἀξ 7 με ⸗ Ν δ 7 ὅσου τὴν τριηραρχίαν ἧσαν μεμισθωκότες. τὰ μὲν δὴ τότε το 
υ “ ψ 7 ΤΟΥ »ν ν᾿» 2 δι δὲ Χ ͵ 

104* ὑβρίσματα τούτων εἰς ἐμὲ ταῦτ᾽ ἐστίν. δίκην δὲ "τούτῳ 
* “ἢ ⸗ ᾽ ᾿ 

λαχὼν ὕστερον τῆς ᾽ κακηγορίας εἷλον ἐρήμην" οὐ γὰρ 
" ἀπήντα. λαβὼν δ᾽ ὑπερήμερον καὶ ἔχων οὐδενὸς ἡψά- 

μὴν "πώποτε τῶν τούτου, ἀλλὼ λωχὼν ἐξούλης πάλιν 
οὐδέπω καὶ τήμερον εἰσελθεῖν δεδύνημαι" τοσαύτας τέχ- 15 

τοσγᾶς καὶ σκήψεις οὗτος εὑρίσκων ἐκκρούει. κἀγὼ μὲν 
οὕτως εὐλαβῶς " τῇ δικῆ, τοὺς νόμοις " ἅπαντα πράττειν 

ἀξιῶ" ὁ δ᾽, ὡς ὑμεῖς ἀκούετε, ἀσελγῶς οὐ μόνον εἰς ἐμὲ 
καὶ τοὺς ἐμοὺς ὥετο δεὶν ὑβρίζειν, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς 

φυλέτας δ ἐμέ. ὡς οὖν ταῦτ᾽ ἀληθὴ λέγω, κάλει μοὶ σ4ι 

τούτων τοὺς μάρτυρας, ἵν᾽ εἰδηθ᾽ ὅτι πρὶν κατὼ τοὺς γό- 

μους δίκην ὧν πρότερον ἠδικήθην λαβεῖν, πάλιν τοιαῦτα 

οἵω ἀκηκόατε ὕβρισμαι. 

AMAPTVPEV. ⸗ 
10606 ἄΚὰλλισθένης Σφήττιος, Διόγνητος ἐ Θορίχιος, Μνησίθεος ᾿Αλω- 

πεχῆθεν, οἴδαμεν ἰ Δημοσθένη, ᾧ μαρτυροῦμεν, κρίσιν λελογχότα 
Μειδίᾳ ἐξούλης, τῷ. καὶ νῦν ὑπ᾽ δ αὐτοῦ κρινομένῳ δημοσίᾳ, h καὶ 
ἤδη τῇ κρίσει ἐκείνῃ διαγεγονότα ἔτη ὀκτώ, καὶ τοῦ χρόνου γεγε- το 
γημένον παντὸς αἴτιον Μειδίαν ἱ ἀεὶ προφασιξόμενον καὶ ἀναβαλ- 
λόμενον. ς 

107 Ὃ τοίνυν πεποίηκε " κακὸν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι περὶ 

τῆς δίκης, ἀκούσατε, καὶ θεωρεῖτε ἐφ᾿ ἑκάστου τὴν ὕβριν 

ἃ ὑβρίσματα τούτων) τούτων ὑ- ἀ ΜΑΡΤΥΡῈΣ] μαρτυρία τ. Te- 
βρίσματα Κι τ. ἠσελγημένα τούτων stimonium om. r. 
γρ». F. e Θορίκιος] θεωρίσκος F. P. 5. V. 

x τρύτῳ] τούτων F. S. V. O.s.t-· O.s.t.v. 
Γ᾿ Δημοσθένη P. 5.0.0. ὅημο- v. 

Υ κακηγορίας] κατηγορίας t. σθένει 8. vulg. δημοσθένην. 
3 ἀπήντα] ἀπαντα 8. Β αὐτοῦ) αὐτῶι Ῥ. 5.0.0... 
Ὁ πώποτε] πω K. r. δ καὶ ante ἤδη οὔ. Ὁ. 
Ὁ τῇ δίκῃ, τοῖς νόμοις] τοῖς νόμοις ' ἀεὶ] δ᾽ ἀεὶ Ὁ. 8. ν. et τοῦ. V. 

τῇ δίκῃ Κι τ, ὡς ἀεὶ correctus t. 
ς ἅπαντα] πάντα Κ. r. Κ κακόν om. P. O. k. 8. 



Ῥι φᾷ, 542. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. 605 

: καὶ τὴν ὑπεργβεύΐαν αὐτοῦ. τῆς γὰρ δίκης, ' ταύτης λέ- τ5 

γω ἧς εἶλον αὐτόν, γίγνεταί μοι διαιτητὴς Στράτων Φα- 

᾿᾿ληρεύς, ἄνθρωπος " πένης μέν τις — — 
δ᾽ οὐ π ἀλλὰ καὶ πάνυ χρηστός" " ὅπερ τὸν τα- 

λαύπωρον οὐκ ὀρθῶς " οὐδὲ δικαίως ἀλλὰ καὶ πάνυ αἰ- :ο 

᾿χοδσχρῶς ἀπολώλεκεν. ἢ οὗτος διαιτῶν ἡμῖν ὁ Στράτων, 
ἐπειδή ποθ᾿ ἧκεν ἡ κυρία, πάντα δ᾽ ἤδη " διεξεληλύθει 
“τάκ τῶν νόμων, ὑπωμοσίαι καὶ παραγραφαΐ, καὶ οὐδὲν 

ἔτ᾽ ἦν ὑπόλοιπον, τὸ μὲν πρῶτον ἐπισχεῖν ἐδέιτό μου τὴν :ς 

δίαιταν, ἔπειτα εἰς τὴν ὑστεραίαν ἀναβαλέσθαι" " τελευ- 

τῶν δ᾽, ὡς οὔτ᾽ ἐγὼ συνεχώρουν οὔθ᾽ οὗτος ἀπήντα, τῆς δ᾽ 
Η τορ ὥρας ἐγίνετο ὀψέ, κατεδιήτησεν. ἤδη δ᾽ αὶ ἱσπέρας οὔσης 542 

Ὑ καὶ σκότους ἔρχεται Μειδίας οὑτοσὶ πρὸς τὸ τῶν ἀρχόν- 

' τῶν οἴκημα, καὶ καταλαμβάνει τοὺς ἄρχοντας ἐξιόντας 

τς καὶ τὸν Στράτωνα ἀπιόντ᾽ ἤδη, τὴν ἔρημον δεδωκότα, ὡς 
: ἐγὼ τῶν — τινὸς ἐπυνθανόμην. τὸ μὲν οὖν ς 

πρῶτον οἷός τ᾽ ἦν πείθειν αὐτόν, “ ἣν ἢ καταδεδιητήκει, 

ΗΝ : ταύτην ἀποδεδιητημένην " ἀποφέρειν, καὶ τοὺς ἄρχοντας 

μεταγ ἔφειν, καὶ πεντήκοντα δραχμὰς αὐτοῖς ἐδίδου" 
᾿πιοὼς δ᾽ ἐδυσχέραινον οὗτοι τὸ πρᾶγμα καὶ οὐδετέρους ἕπει- το 

θεν, ἀπειλήσας καὶ διαλοιδορηβεὶς᾽ ἀπελθὼν τί ποιέϊ; Ἶ καὶ 

᾿ς Ββεάσασθε τὴν " κακοήθειαν. τὴν μὲν δίαιταν ἀντιλαχὼν 

ο΄ οὐκ ὥμοσεν, ἀλλ᾽ εἴασε καθ ἑαυτοῦ κυρίαν γενέσθαι, καὶ 

— ἧς λέγω ταύτης S. V. Ο. 5, τ v. 
Ψ»8. ον, k. 

οἱ, ἴ, 5 8 γ} τὴν δίχην ἣν Κ. τ. 
5 ὅπερ καὶ Ὁ. Ἀ καταδεδιητήκειἾ καταδιήτηκει τ. 
9 οὐδὲ δικαίως poſst αἰσχρῶς po- Υ ἀποφέρειν ἀποφαίνειν O. Κι τ. 
ΕΣ — —* 5. t. v. 5. eum γρ. Ε. δὲ οοττθοίο ν. ἀ- 

Ρ 3. οὑτοσί. 
V. Conf. δ. 1123. 4 διμεξεληλύθει) διμεξεληλύθει ταῦ- —— 

— καὶ ποιεῖ οἵ, kar. 

᾿ τὰκ P.S. O.t.v. vulg. τὰ ἐκ. 
" τελευτῶν} τὸ τελευταῖον F. P. 

" θεάσασθεἢ θεάσασθαι k. 
Ὁ κακοήϑειαν} κακοηϑίαν pr. 8. 

᾿ 
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ἀνώμοτος ἀπηνέχθη" βουλόμενος δὲ τὸ μόλλον λαθεῖν, is 
ται φυλάξας τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῶν διαιτητῶν, τὴν τοῦ 

θαργηλιῶνος “ ἢ τοῦ σκιροφοριῶνος “ γιγνομένην, εἰς ἣν ὁ 
μὲν ἦλθε τῶν διαιτητῶν ὁ δ᾽ οὐκ ἦλθε, πείσας τὸν πρυ- 

τανεύοντω δοῦναι " τὴν ψῆφον παρὰ πάντας ' τοὺς νόμους, 
κλητῆρω οὐδ᾽ ὃ ὁντινοῦν ἐπιγρωψνώμενος, ἢ κατηγορῶν ' ἔρη-- “ὁ 
μον, οὐδενὸς παρόντος, ἐκβάλλει καὶ ἀτιμόϊ τὸν δὲαιτη- 

τι τήν καὶ νῦν εἷς ᾿Αθηναίων, ὅτι Μειδίως ἔρημον ὦφλε δὲ- 
κήν, ἁπάντων ἀπεστέρηται τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ καθάπαξ 

ἄτιμος γέγονε, καὶ οὔτε " δίκην λωχεῖν ἀδικηθέντα οὔτε 1:5 
διαιτητὴν γενέσθαι Μειδίω οὔθ᾽ ὅλως τὴν αὐτὴν ὁδὸν βα- 

113 δίζειν, ὡς ἔοικεν, ἔστ᾽ ἀσφαλές. δέι δὴ τοῦτο τὸ πράγμώ 

ὑμᾶς οὑτωσὶ σκέψασθαι, καὶ λογίσασθωι τί ποτ᾽ ἐστὶν 

ὃ παθὼν Μειδίας οὕτως ὠμὸν ' τηλικαύτην ἐπεβούλευσε 

λαβεῖν τῶν πεπραγμένων παρ ἀνδρὸς πολίτου δίκην, κἂν 543 

μὲν ἢ τι δεινὲν ὡς ἀληθῶς καὶ" ὑπερφυές, συγγνώμην 

Ἢ ἔχειν, ἐὰν δὲ μηδέν, θεώσασθε τὴν ἀσέλγειαν καὶ τὴν 

ὠμότητα, ἢ καθ᾿ " ἁπάντων χρήτωι τῶν ἐντυγχανόντων. 5 

1τ4τί οὖν ἔσθ᾽ ὃ πέπονθεν; μεγάλην νὴ Δί᾿ ὦφλε δίκην, καὶ 

τοσαύτην ὥστ᾽ ἀποστερέισθαι τῶν ὄντων ; ἀλλὰ χιλίων 

ἡ δίκη μόνον ἦν δραχμῶν. πάνυ γε, ἀλλὰ δώκνει καὶ 
τοῦτο, φαίη τις ἄν, ὅταν ἐκτίνειν ἀδίκως δέη, συνέβη δὲ 
ὑπερημέρῳ γενομένῳ λαθεῖν αὐτῷ διὼ τὸ ἀδικηθῆναι. ἀλλ᾽ το 

αὐθημερὸν μὲν ἤσθετο, “ὃ καὶ μέγιστόν ἐστι τεκμήριον τοῦ. 

μηδὲν ἠδικηκέναι τὸν ἄνθρωπον, δρωχμὴν δ᾽ οὐδέπω μίαν 

ἢ] ἢ τὴν Κ΄ Γ΄ O. * post λαχεῖν ponunt Pet. v. 
d γιγνομένην} γενομένην r. ᾿ σηλικαύτην ἐπεβούλευσε] ὥστε 
ς φὴν ante ψῆφον om. Υ. Ο.5. ἀἐπιβουλεῦσαι ; τηλικαύτην γρ. 8. 
Γ τοὺς om. P.t. τὸ ἔχειν} ἔχει V.O. 
Β ὁντινοῦν} ὅντιν᾽ Ῥ. V. Ο. 8. " ἁπάντων) πάντων ἀεὶ Κιτ, πάν- 
ἢ κατηγορῶν Υ, vulg. κατηγόρων. των ἴ. 
' ἔρημον) ἐρήμην γρ. F. 8. ὁ ὃ καὶ] καὶ ὃ Ρ. 
Κ δίκην ἀηΐθ λαχεῖν οἵη. P.S.V. 
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τιϑἐκτέτικεν. ἀλλὰ μή πω τοῦτο... ἀλλὰ τὴν μὴ οὖσαν ἀντι- 

λαχεῖν " αὐτῷ ἐξην δήπου, καὶ πρὸς ἐμὲ τὸ πρῶγμα κα- 15 

᾿ φαστήσασθαι, πρὸς ὅνπερ ἐξ ἀρχῆς ἦν ἡὶ δίκη. ἀλλ᾽ οὐκ 
“ἠβούλετο. ἀλλ᾽ ἵνα ἕνα μὴ Μειδίας ἀτίμητον ἀγωνίσηται 

δέκα μνῶν δίκην, πρὸς ἢ ἣν οὐκ ἀπήντα δέον, καὶ εἰ μὲν 

ἠδίκηκε, δίκην δῶ, εἰ δὲ μή, ἀποφύγη, ἄτεμον ᾿Αθηναίων 

τ ἕνα εἶναι δέ καὶ μήτε συγγνώμης μήτε" λόγου μήτε 20 

ἐπιεικείας ' μηδεμιᾶς τυχεῖν, ἃ καὶ τοῖς ὄντως ἀδικοῦσιν 
"δῶνανθ' ὑνάρχε. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ γε ἠτίμωσεν ὃν " ἐβουλήθη, 

καὶ τῶτ᾽ ἐχαρίσ' ε αὐτῷ, καὶ τὴν ἀναιδῆ γνώμην, ἡ 
ταῦτα προαιρεῖται ποιεῖν, ἐνέπλησεν αὑτοῦ, ἐκεῖνο ἐποίη- ἐς 

σε, τὴν καταδίκην " ἐχτέτικε, δὲ Ὑ ἣν τὸν ἄνθρωπον ἀπώ- 

λεσεν; " οὐδὲ χαλκοῦν οὐδέ πω καὶ τήμερον, "ἀλλὰ δί- 

χὴν " ἐξούλης ὑπομένει “ φεύγειν. οὐκοῦν ὁ μὲν ἠτίμωται. 

᾿ καὶ παραπόλωλεν, ὁ δ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν πέπονθεν, ἀλλ᾽ ὅ ἄνω 

κάτω τοὺς νόμους, τοὺς διαιτητάς, " πάνθ᾽ ὅσ᾽ ' ἂν βού- 344 
σι, ληται στρέφει. καὶ τὴν " μὲν κατὼ τοῦ διαιτητοῦ γνῶ- 

"ἣν ἀπρόσκλητον κατεσκεύασεν, αὐτὸς κυρίαν ἑαυτῷ 
πεποίηται" ἣν δ᾽ " αὐτὸς ὦφλεν ἐμδὶ προσκληθείς, εἰ- ς 

5 ί δώς, οὐκ ἀπαντῶν, ἄκυρον ποιέϊ. καίτοι εἰ παρὰ τῶν 

— onuo⸗ καταδιαιτησάντων αὐτοῦ τηλικαύτην δίκην οὗτος 

4 

ΓΝ Η 

-- Ἢ ἐξῆν} ἐξῆν αὐτῷ F.k.r. Ὡ ἐξουλῆς S. qui 5ἷς et 

τ τ γβιλυτὴ ἐβεωνν Ῥ. « φεύγειν} φεύγειν V. φεύγων Ο. 
᾿ ἕνα] ἕνεκα Ο.. οι. 5.1 v. 8. 
" λόγου] ἐλέου νεὶ ἐλέους γρ. 8. ἀ ἄγω) ἄνω καὶ Ἐ. k. τοῖν. 
ἔ μηδεμιᾶς τυχεῖν) τυχεῖν μηδε- ὠ “πάνθ᾽ ἅπανθ᾽ Κ.. τ, 

μιᾶς Ἐπιιν. Γ ἂν βιύληται) βούλεται; ἰκ. τ. 
—F 5. ἐβιυλήθη} ἐβούλετο τ. ἠβουλή- ΒΞ μὲν οἱ. ἶκ, r. 

PR θη P. 5 3.} ἣν καὶ τ. 
᾿ ΚΑ φικτέτικεἾ ἐκτετίκει 5. ἱ πεποίηται πετοίηκέν F. ν. 
γ᾿ ἧς ΡΟΎ.0Ο.».Ὄ0ν. Κ αὐτὸς αὐτῷ 5. 
— ' ἔρημον) ἐρήμην Aneed. p. 150. 
8*. ἢ» 
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ἀξιόὶ λαμβάνειν, τίν᾽ “ὑμῖν προσήκει παρὼ τούτου λαβεῖν 
“Ἄχ — * ἢ " ΄ , 3 ,ΨῪν {ἢ 

τοῦ Ἢ φανερῶς τοὺς " ὑμετέρους νόμους. ἐφ᾽ ὕβρει παρώ- 

βαΐνοντος ; εἰ γὰρ ἀτιμίω καὶ νόμων καὶ δίκων καὶ πάν- το 
τῶν στέρησις ἐκείνου " τἀδικήματος προσήκουσά ἐστι δίκη, 

τῆς γε ὕβρεως μικρὰ θάνατος ἢ φαίνεται. ᾿Αλλὰ μὴν 
ὡς ἁληθὴ λέγω, κάλει μοι τούτων τοὺς μάρτυρας, καὶ 

τὸν τῶν διαιτητῶν ἀνώγνωθι νόμον. 
ΤΜΑΡΤΥΡΕΣ. : 

Νικόστρατος Μυῤῥινούσιος, Φανίας 5᾿Αφιδναῖος οἴδαμεν Δημο- 18: 
σϑένην, ᾧ μαρτυροῦμεν, καὶ Μειδίαν τὸν κρινόμενον ὑπὸ Δημοσθέ- 
νους, ὅτ᾽ αὐτῷ Δημοσθένης ἔλαχε τὴν τοῦ t κακηγορίου δίκην, 

. ἑλομένους διαιτητὴν Στράτωνα, καὶ ἐπεὶ ἧκεν ἣ κυρία τοῦ νόμου, 20 
οὐκ ἀπαντήσαντα Μειδίαν ἐπὶ τὴν δίαιταν ἀλλὰ καταλιπόντα. 
γενομένης δὲ ὺ ἐρήμου κατὰ Μειδίου, ἐπιστάμεθα Μειδίαν πεί- 
θονται τόν τε Στράτωνα τὸν διαιτητὴν καὶ ἡμᾶς, ὄντας ἐκείνοις 
τοῖς χρόνοις ἄρχοντας, ὅπως τὴν δίαιταν αὐτῷ x ἀποδιαιτήσομεν, 25 

καὶ διδόντα δραχμὰς πεντήκοντα, καὶ ἐπειδὴ οὐχ ὑπεμείναμεν, 
— ἡμῖν καὶ οὕτως ἀπαλλαγέντα: καὶ διὰ ταύτην 
τὴν αἰτίαν ἐπιστάμεθα Στράτωνα ὑπὸ Μειδίου καταβραβευθέντα 545 
καὶ παρὰ πάντα τὰ δίκαια ἀτιμωθέντα. 

Υ Λέγε δὴ " καὶ τὸν " τῶν διαιτητῶν νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 

Ἐὰν δέ τινες Ὁ περὶ συμβολαίων ἰδίων πρὸς ἀλλήλους ἀμφισ- 5 

βητῶσι καὶ βούλωνται διαιτητὴν ἑλέσθαι ὁντινοῦν, ἐξέστω αὐτοῖς 

αἱρεῖσθαι ὃν ἂν βούλωνται διαιτητήν. 5 ἐπειδὰν ἃ δ᾽ ἕλωνται κατὰ 
κοινόν, μενέτωσαν ἐν τοῖς ὑπὸ τούτου διαγνωσθεῖσι, καὶ μηκέτι 

τῇ φανερῶς] φανερῶς οὕτω F. t. v. ἃ ἐρήμου) ἐρήμης t. 
Ὁ ὑμετέρους ἡμετέρους Υ. x ἀποδιαιτήσομεν P.S. vulg. ἀ- 
ο τἀδικήματος P.S. 0 5. vulg. ποδιαιτήσωμεν. 

τοῦ ἀδικήματος. ⸗ Λέγε--νόμον om. Κ' τ. 
Ρ φαίνεται] ἔμοιγε φαίνεται F.t. 5 καὶ om. Ο. 

ν. ἃ τῶν οῃῃ. V. t. 
4 τοὺς ογη. P. 5. V. O. 5. Ὁ περὶ] ὑπὸ ν. 
τ ΜΑΡΤΥΡΕΣ] μαρτυρία νόμος 8. ς ἐπειδὰν] ἑλέσθαι ἐπειδὰν P. P. 

μαρτυρία P. V. Ο. 5.1, 5. Υ.0 s.t.v. 
5. ᾿Αφιδναῖος] ἀφνιδαῖος F. 8. t. ν. ἃ δ' ἕλωνται] βούλωνται F. P. 5, 
t κακηγορίου] κακηγόρου P. κατη- Ὑ. Ο. 5. ἴον, 

γόρου Ὑ. Ο. 85.ἴ.ν. 

ΕΣ 
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. ὃ μεταφερέτωσαν ᾿ἀπὸ τούτου ἐφ᾽ δ ἕτερον ὃ δικαστήριον ταὐτὰ το 
οἶ ἐγκλήματα, ἀλλ᾽ ἔστω τὰ κριθέντα ὑπὸ τοῦ διαιτητοῦ κύρια. 

122 Κάλει " δὴ καὶ τὸν Στράτωνα αὐτὸν τὸν ' τὰ τοιαῦτα 
πεπονθότα ἑστάναι γὰρ ἐξέσται δήπουθεν αὐτῷ. 

Οὗτος ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι πώης μὲν ἴσως ἐστίν, οὐ 

πονηρὸς δέ γε. οὗτος μέντοι πολίτης ὧν, ἐστρατευμένος τς 
ἁπάσας τὰς ἐν ἡλικία στρατείας καὶ δεινὸν οὐδὲν εἰργασ-- 
μένος, ἕστηκε ᾿ νυνὶ σιωπῇ, οὐ μόνον τῶν ἄλλων ἀγαθῶν 

"τῶν κοινῶν ἀπεστερημένος, ἀλλὼ καὶ τοῦ φθέγξασθαι " ἣ 
ὀδύρασθαι" καὶ " οὐδ᾽ εἰ δίκαια ἢ ἄδικα πέπονθεν, οὐδὲ 

123 ταῦτ᾽ ἔξεστιν αὐτῷ πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν. καὶ ταῦτα πέπονθεν a0 
ὑπὸ Μειδίου καὶ τοῦ Μειδίου πλούτου καὶ τῆς ὑπερηφα- 
Μαεῦ παρὰ τὴν πενίαν καὶ ᾿ἐρημίαν καὶ τὸ τῶν πολλῶν εἷς 

- εἶναι. καὶ εἰ μὲν παραβὰς τοὺς νόμους ἔλαβε τὰς πεντή- 
κοντα δραχμὰς παρ᾿ αὐτοῦ, καὶ τὴν δίκην ἢ ἣν " κατεδιήτησεν :ς 

ἀπέφηνεν, ἐπίτιμος ἂν ἦν καὶ οὐδὲν ἔχων 
κακὸν τῶν ἴσων μετέϊχε τοῖς ἄλλοις ἡμῖν ἐπειδὴ δὲ παρ- 
εἶδε πρὸς τὰ δίκαια Μειδίαν, καὶ τοὺς νόμους μᾶλλον 

ν ἔδεισε τῶν ἀπειλῶν " τῶν τούτου, " τηνικαῦτα τηλικαύτη «46 

Ἀ i24 καὶ τοιαύτη συμφορᾷ περιπέπτωκεν " ὑπὸ τούτου. εἶθ᾽ 
᾿ ὑμεῖς τὸν οὕτως ὠμόν, τὸν οὕτως ἀγνώμονα, τὸν τηλικαύ- 

τας δίκας λαμβάνοντα ὦ ὧν αὐτὸς ἠδικῆσθαι φησὶ μόνον 

(οὐ γὰρ ἠδίκητό γε), τοῦτον ὑβρίζοντα " λαβόντες εἴς ς 
ε ' 14 , ἔν». να 

* ceteri καταφερέτωσα». 4 παρὰ] παρὰ Ο. 

ἀπὸ] ὑπὸ Ε΄ 5, ᾿ ἐρημία» τὴν ἐρημίαν Κιτ. Οοηΐ, 
— Ο.-. Anecd. p. τ63, 18, 

Ἴ δικαστηρώυ Ὁ ϑ καταδιήύτησεν ἴ. 
ἐς κι δον προς v. et correcetus ſortasse 
* post ἀπειλῶν om.r 
—2 5 τηγικαῦτα»--«τούτου ἴῃ margine 
ΨΌΝῚ οἷν Κ, Ε. 5 ἢ ὀδύρασθαι καὶ ὀδύρασϑαι Κι. ἐπα 0) ἀδίκως ὑπὸ κι τ. 
"οὐδ οὔτ᾽ ἱκ, τ. δὲν ἕως — 

ΥΟΙ͂, ΤΥ, ἈΓ 
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τινὰ τῶν πολιτῶν ἀφήσετε, καὶ μήθ᾽ ἑορτῆς μήτε ἱερῶν 
᾽ : " ᾿ν»Ἂ» Ν 7 7 ᾽ 

μῆτε νόμου μὴτ ἄλλου μηδενὸς πρόνοιαν ποιούμενον οὐ 

125 κατωψηφιεέῖσθε; οὐ παράδειγμα "ποιήσετε; καὶ τί φή- 
7 ὃ ἃ ᾿ 77 "ον ΩΝ Ν »Ἢ 9 Ψ τ Ὁ ᾿ σετε, ὦ ἄνδρες δικασταί ; " τίνα, ὦ πρὸς τῶν θεῶν, " ἕξετ' 

εἰπεῖν πρόφασιν δικαίαν ἢ καλήν; ὅτι νὴ Δίω ἀσελγής το 

ἐστι καὶ βδελυρός ; ταῦτω “ γάρ ἐστι " τἀληθῆ ἀλλὰ 

μισεῖν ὀφείλετ᾽, ὦ ἄνδρες δ᾿ Ἀθηναῖοι, " δήπου τοὺς τοιού- 
τους μᾶλλον ἢ σώζειν. ἀλλ᾽ ὅτι “πλούσιός ἐστιν; ἀλλὼ 

τοῦτό' γε τῆς ὕβρεως αὐτοῦ σχεδὸν αἴτιον εὑρήσετε ὄν, ὥστ᾽ 15 

ἀφελῶν τὴν ἀφορμήν, δ ἢ ἣν ὑβρίζει, " προσῆκε, μᾶλλον 

ἢ σῶσαι διὼ ταύτην τὸ γὰρ — πολλῶν θρασὺν 

καὶ βδελυρὸν καὶ τοιοῦτον ἄνθρωπον ' ἐῶν εἶναι κύριον 
ᾶἷ ᾽ δ᾽ ον δ δὰ 8 ΄ “ 

126 ἀφορμήν ἐστιν ἐφ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς δεδωκέναι. τί οὖν ὑπό- 
᾽ “ἤ 39 7 ΄ X ͵7 

λοίπον; ελεήσωῤ νή Δία" παιδία γαρ πωραστήσετωι2ο 
7 ᾿ ε΄ ἃς γῷῳ »24 Ν " 

καὶ κλαιήσει καὶ τούτοις αὑτὸν ἐξωιτήσεται" τοῦτο " γὰρ 
5 * “ἢ Ν 3 Ϊ 7 

λοιπόν. ἀλλ᾽ ἴστε δήπου “ ὅτι τοὺς ἀδίκως ὃτι πά- 
& Ν δ 7 4 * * 7 

σχοντώς, ὃ μὴ ϑυνήσοντωαι Ἵ φέρειν, ἐλεεῖν προσήκει, οὐ 
& Ψ 7 * ΓΝ 

127 τοὺς ὧν πεποιήκασι δεινῶν δίκην διδόντας. καὶ τίς ἂν:5 
» ᾽ ς« Ὁ * 8 — — 4 

ταῦτ᾽ ἐλεήσειε δικαίως, ὁρῶν τὰ τοῦδε οὐκ ἐλεηθέντω "ὑπὸ 
⸗ δ΄ »ν -“ Ν “᾿ —* "» 

τούτου, ἃ τῇ τοῦ πατρὸς συμῴορζζ χωρὶς τῶν ἄλλων κω- 

κῶν " οὐδ᾽ ἐπικουρίαν ἐνοῦσαν ὑ ὁρῶ. οὐ γάρ ἐστιν ὄφλημα 
* X * * 

ὁ τί χρὴ καταθέντω ἐπίτιμον γενέσθαι ἣ τουτονί, ἀλλ᾽ 

2 γόμου νόμου F. Κ προσῆκε] προσήκει k. r. : 
ἃ ποιήσετε] τοῖς ἄλλοις ποιήσετε ᾿ ἐᾷν εἶναι ἀνεῖναι γ΄. 

k.r. πὶ γὰρ λοιπόν] γὰρ ὑπόλοιπον Ἰκ. τ. 
θ᾽ τινά] καὶ τίνα Ῥ. 8. Υ.Ο. 8. ἢ δήπου] που r. 
ς ἕξετ᾽ εἰπεῖν) ἐξευτεῖν 8. o ὅτ, τοῦθ᾽ ὅτι Ἐ', ἰκ, τ. t. v. 
ὦ γάρ ἐστι γὰῤ ἔσται K. r. Ρ΄ τῇ τι κακὸν Ἐκ τιν, 
ς τἀληθῆ] ἀληθῆ τιν. 4 —— γρ- 8. 
om. P. Ο.5. " 
᾿Αθηναῖοι] δικασταί l. ὑπὸ] παρὰ 
Ν ὧν ; 5. οὐδ᾽ ΟἿ. Γ΄. δήπου post τοιούτους ponunt ε ὡρᾷῇ ὁρῶ ον. 5 

F. Κ τ. om tev. ὁρᾷ] ὁρῶ γρ.- 8. 
ὑβρίζει] ὑβρίζειν Υ. ἴ. ἃ χρυτονὶ]} τοῦτον F. t. v. 



Ρ. 547. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. διὶ 

ἁπλῶς οὕτως ἠτίμωται ἪΡ ῥύμη τῆς ὀργῆς καὶ τῆς 547 
τ8 ὕβρεως " τῆς Μειδίου. τίς οὖν ὑβρίζων παύσεται καὶ 
κδὲ ἃ ταῦτα ποιεῖ χρήματα — εἰ " τοῦτον 
ΠΟ Α τά, μμβαμωόνβς εἰ δέ τις —— μη: 

ς ταῖς — συμφοραῖς ἀδίκως ὑπὸ τού- ς 
κε, τούτῳ " δ᾽ οὐδὲ συνοργισθήσεσθε; μη- 

᾿ δ μῶρ' οὐδὴς γάρ ἄρρι ϑίξαϊος τυγχάνειν ἐλέου τῶν 
μηδένα ἐλεούντων οὐδὲ συγγνώμης τῶν ἀσυγγνωμόνων. 

ΠΟ ἐἰρθὸ γὰρ" ἅμαι «πάντας ἀμέσου φήμιν ἀξεῶν παρ 
τ΄ αὕτῶν εἰς τὸν βίον αὑτόῖς 5 ἔρανον — — ὅσα πράτ- το 

τοῦσὶν, Γ᾽ οὐ τοῦτον μόνον, ὃν — καὶ ἷ οὗ —— 

ὑγταΐ τες, ἀλλὰ καὶ " ἄλλο". * τις οὗ- 

— πρὸς ἅπαντάς ἐἶμι; — εὖ ποιῶν πολ- 
» 

Ἢ Ὶ τ τον» —— τῷ τοϊούτῳ "ταὐτὰ ὌΝ ἐάν τις 

Ν᾽ —— ——— κα ἢ χρεία. παραστῇ. ἕτερος οὑτοσί Ἢ τις " βί-. 
ΐ ζ " οὔτ᾽ ἐλεῶν οὔθ᾽ ὅλως "ἄνθρωπον ἡγούμενον" 

ἢ ΠΣ J ὁμοίας φορὰς * ἑκάστου δίκαιον ὑπάρ- 
χεῖν. “σὺ " δὴ π' ὴς τοιούτου γεγονὼς ἐράνου σεαυτῶ 

τοῦτον δίκαιος εἶ συλλέξασθαι 
3ι Ἡγοῦμαι "μὲν τοΐνυν, ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι, " καὶ εἰ :ο 

J J — ΡῈ. 
⸗xynſe Me⸗dev)] τοῦ μειδῶνυ5. Ο. 5:Ἐν: εἴ margo V. 
— — ἈΝ. 4.565τ6) δὰ ταῖν ἃ Κατ. * ταὐτὰ] ταῦτα Εἰ F. V. Ο. τ. 
— ἐπα τοῦτον μὲν Ἐ, 5. ν. 
—J — ὅν Ἰζ τοι, ᾿ που τοῦ 8, «οἱ 0. 5. 
ΕἿΣ Ε. π σις om. ἴ, 
"ἢ ὧν ΒΥ Ὁ, * οὐ Ε. κυ βίαιος βίαιος ὁμὸς ἵ΄ τ. 
γ΄. — 9 ον ̓ οὔτ᾽ Ῥ᾿ 5. V. o. 
J —S ὅς, ἄνθρωπον ἡγούμενος) ἡγούμενος 

δ΄’. τ 52 23 J ἐράνους οὐ τού- Ἢ ὁμοίας] αὐτὰς Ἐ᾿ t. ν. 
J τοὺς μένους εἷς * συλλέγουσιν, ᾿ δὴ --πτοὶούτου) δὲ-τττοῦ τοιούτου 
Ἂ Νὰ καὶ ΟΣ 5. ἔν, 

J ———— ΠΣ 5. Κσὶ θ΄ 6" μὲν ὁπν. k. τ. 
ν —2 om. O. 

J ἈΓ2 
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μηδὲν " ἔτ᾽ ἄλλο " εἶχον κατηγορεῖν Μειδίου, μηδὲ δεινό- 
τερώ ἣν ἃ μέλλω λέγειν ὧν εἴρηκα, δικαίως ἂν ὑμᾶς ἐκ 
τῶν εἰρημένων ᾽ καὶ καταψηφίσασθαι καὶ τιμῶν αὐτῷ 
τῶν ἐσχάτων. οὐ μὴν ἐνταῦθ᾽ ἕστηκε τὸ πράγμα, οὐδ᾽ 

ἀπορήσειν μοι δοκῶ τῶν μετὼ ταῦτα᾽ τοσαύτην ἀφθονίαν :5 
132 ooros πεποίηκε ἡ κατηγοριῶν. ὅτι μὲν δὴ " λιποταξίου 

γραφὴν κατεσκεύασε κατ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸν τοῦτο ἢ ποιήσον- 
τῷ ἐμισβώσατο, τὸν μιαρὸν καὶ λίαν εὐχερῆ, τὸν κονιορτὸν 
Εὐκτήμονα, ἐάσω. καὶ γὰρ οὔτ᾽ “ ἀνεκρίνωτο ταύτην ὁ 548 

συκοφάντης ἐκεῖνος, οὔθ᾽ οὗτος οὐδενὸς ἕγεκω αὐτὸν ἐμε- 
σθώσωατο πλὴν Ἱν ἐκκέοιτο πρὸ τῶν ἐπωνύμων καὶ πάντες 

ὁρῶεν “Εὐκτήμων Λουσιεὺς ἐγρώψνατο “ Δημοσθένην Παι- 

“« «νιέα ' λιποταξίου" καί μοι δοκέϊ κἂν προσγρώνψνα- 9 

σθαι τοῦθ᾽ ἡδέως, εἴ πως ἐγήν, ὅτι Μειδίου μισθωσαμένου 
γέγραπτωι. ἀλλ᾽ ἐώ τοῦτο᾽ ἐφ᾽ δ ἣ γὰρ ἐκεῖνος ἢ ἠτίμω- 
κεν αὑτὸν οὐκ ἐπεξελθών, οὐδεμιᾶς ἔγωγ᾽ ἔτι προσδέομαι 

134 δίκης, ἀλλ᾽ ἱκανὴν ἔχω. ἀλλ᾽ ὃ καὶ δεινὸν ὦ ἄνδρες 10 

᾿Αθηναῖοι καὶ σχέτλιον καὶ κοινὸν ἔμοιγ᾽ ἀσέβημα, οὐκ 
ἀδίκημα μόνον τούτῳ πεπρῶχβαι δοκεῖ, τοῦτ᾽ ἐρῶ. τῷ 

γὰρ ἀθλίῳ καὶ τωλωιπώρῳ κακῆς καὶ χαλεπῆς συμβά- 

σης αἰτίας ᾿Αριστάρχω τῷ Μόσχρου, τὸ μὲν πρῶτον ὦ 
ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι κατὰ τὴν ἀγορὰν ἱ περιὼν ἀσεβεῖς καὶ τς 

ἃ om. k. τ᾿ ς ἀνεκρίνατο S. ὧν ἐκρίνετο t. 
χ εἶχον κατηγορεῖν] κατηγορεῖν εἷ- vulg. ἀνεκρίνετο. - 

χοὸν Κ. r. ἐγράψατο in margine V. 
Υ καὶ ante καταψηφ. recepi ex ὁ Δημοσθένην] δημοσθένην δημο- 

F. P. V. O.s.t. v. et Anecd. p. σθένους rec. 8. 
τ Γ λιποταξίου] λιποταξαρίου O. et 

5. κατηγοριῶν κωτηγορῶν r. 8. Ρτ. Κα Σ, 
ἃ λιποταξίου Ῥ. S. V. O. et pr. Ε ἢ] ηι Ε, δι γρ. 8. 

k. λιποταξίου F. vulg. λειποταξίου. " ἠτίμωκεν αὑτὸν} ἑαυτὸν ἠτίμω- 

dimimer ἱπῖτ. —— 
Ὁ πριήσοντα͵ ποιήσαντα S. V. O. περιὼν} περιὼν Ῥ. 8, 

Κι 5. ἴον. 



Ρ. 548, 549. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. δι: 

ΠΟ ὡρρχ ρον ρηρ τοηρῃρβευνήρανηῆμοις ψιρββνηβῆς νρίοι 
ι34 πρᾶγμά εἰμι" " τοῦτο δεδρακώς" ὡς δ᾽ οὐδὲν ἧι ἤνυε τούτοις, 

τὸς ἐπ᾽ ἐκέϊνον ἄγουσι τὴν αἰτίαν τοῦ φόνου, 

τόις τοῦ τετελευτηκότος οἰκείοις, χρήμαθ᾽ ὑπισχνεῖτο δώ- :ο 
σεὶν εἰ τοῦ πράγματος αἰτιῶντο ἐμέ, καὶ οὔτε θεοὺς οὔθ᾽ 
ὁσίαν οὔτ᾽ ' ἄλλο οὐδὲν ἐποιήσατ᾽ ἐμποδὼν " τοιούτῳ 
“ον. ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς οὖς ἔλεγεν αὐτοὺς 

ἡσχύνθη, εἰ " τοιοῦτο κακὸν καὶ “τηλικῶτον Ρ ἀδίκως ἐπά- 
γει τῳ, ἀλλ᾽ ἕνα ὅρον θέμενος παντὶ τρόπῳ με ἀνελεῖν, 25 
οὐδὲν ἐλλείπειν ὥετο δῆν, ὡς δέον, εἴ τις ὑβρισθεὶς ὑπὸ 

τούτου δίκης ἀξιόϊ τυχεῖν καὶ μὴ σιωπᾷ, τοῦτον ἐξόριστον 
’ ἀνγῆσθαι καὶ μηδαμῆ παρεθηναι, ἀλλὰ καὶ λιποτ' ἴου 

γραφὴν ἡλωκέναι καὶ ἐφ᾽ αἵματι φεύγειν καὶ μόνον οὐ 549 

136 προσηλῶσθαι. καίτοι ταῦθ᾽ ὅταν ἐξελεγχθῇ ποιῶν πρὸς 
᾿ ἧς ὕβριζέ με χορηγοῦντα, τίνος συγγνώμης ἢ τίνος ἐλέου 

τεύξεται παρ ὑμῶν ; ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτόν, ᾿ ὦ 
ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, νομίζω αὐτόχειρά μου γεγενήσθαι τού- ς 
τοῖς ro⸗ ἔργοις, καὶ τότ᾽ μὲν τόϊς Διονυσίοις τὴν — * 

σκευὴν καὶ τὸ σῶμα καὶ ὁ "τἀναλώμαϑ' " ὑβρίζειν, γὺν δὲ 
τούτοις οἷ οἷς ἐποίει καὶ — ἐκέϊγώ τε καὶ τὰ λοι- 

᾿ πὰ πάντα, τὴν πόλιν, τὸ γένος, υ Τὴν ἐπιτιμίαν, τὰς ἐλ- το 

ἡ πίδας" εἰ γὰρ ἕν ὧν " ἐπεβούλευσε κατώρθωσεν, ἀπάν- 
τῶν ἂν ᾿ ἀπεστερήμην ἐγὼ καὶ " μηδὲ ταφῆναι " προσυ- 

ν τῶτο διλμακ] δρακὸς τοῦτο, ζω ὅ ἀϑηναῖω τ, 
αν. . τἀναλώμαθ᾽ ῬῪ. 5. νυϊς. τὰ 

᾿ ἄλλο οἵ. P. 5, V. O. s. post ἀναλώματα. 
— — : ὀβρίζειν)] πάνθ᾽ ὑβρίζειν ἴκ. τ. 
—— τιν. ἃ τὴν ἐπιτιμίαν, τὰς ἐλαίδαξ τὰς 
— — ἐλαίδας, τὴν ἐπιτιμίαν k.r. 
οτηλρμαῦτω τηλυκίῦτο ῬΟῪ.Ο. ἃ ἐπεβούλευσε} ἐβούλευσε Pr. 5. 

5. ἴον, Υ ἀπεστερήμην} ἀπεστερήμηκ 5. 
— et pr. k. )] οὐδὲ ἰκ, τ, 
4 ἐξελεγχθῇ} ἐξελέγχηται Ἐπιιν, " προσυπῆρχεν) προσυπῆρξεν Τ. 
— ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖωι νομίζω νομί 

ar3 
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— Μ δ Ν —R δ δ 7 ᾽ ͵ ἡ 
137 πηρχεν οἶκοι μοι. δίῳ τί, ἄνόρες θικώστωι εἰ γάρ, εν 

τις παρὼ πάντας τοὺς νόμους ὑβρισθεὶς ὑπὸ Μειδίου ι5 
βοηθεῖν αὑτῷ πειρῶται, ταῦτῳ καὶ τοιαῦθ ἑτέρ' «αὐτῷ 
παθεὲν ὑπάρξει, προσκυνεῖν τοὺς ὑββρίζοντως. ὥσπερ ἐν 
τόις βαρίβάροις, οὐκ " ἀμύνεσθωι κράτιστον “ ἔσται: ᾿Αλ- 

λὼ μὴν ὡς ἀληθῆ λέγω καὶ “ προσεξείργασται ταῦτα τῷ 
βδελυρῶ τούτῳ καὶ ἀναιδέϊ, κἄλει. μοι " καὶ τούτων τοὺς 20. 
μάρτυρας. —— 

ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. ΩΝ 
138 Διονύσιος ζ᾿Αφιδναῖος,᾿ Αντίφιλος Παιανιεὺς διαφθαρέντος Νικο- 

δήμου τοῦ οἰκείου ἡμῶν βιαίῳ θανάτῳ ὑπὸ ᾿Αριστάρχου τοῦ Μό- 
σχου ὃ ἐπεξῆμεν τοῦ φόνου τὸν ᾿Αρίσταρχον. αἰσθόμενος δὲ ταῦτα 25 
Μειδίας ὁ νῦν κρινόμενος ὑπὸ Δημοσθένους, ᾧ μαρτυροῦμεν, ἔπει- 

θεν ἡμᾶς διδοὺς κέρματα τὸν μὲν ᾿Αρίσταρχον ἀθῷον ἀφεῖναι, Δη- 
μοσϑένει δὲ τὴν γραφὴν τοῦ φόνου παραγράψασθαι. 

139. Λάβε δή μοι" καὶ τὸν περὶ τῶν ' δώρων νόμον. 550 

Ἔν ὅσῳ δὲ τὸν νόμον ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι λαμβάνει, βού- 

λομαι μικρὰ πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν, δεηθεὶς ὑμῶν ἁπάντων 
Ν — ———— — ——— , Ν 7 

πρὸς Διὸς “ καὶ ὕεων, ω. ἄνόρες δικασταί, περὶ πώντων 

ὧν ἂν ' ἀκούητε, τοῦθ᾽, ὑποθέντες ἀκούετε τῇ γνώμη, τί 5 

ἄν, εἴ τις ἔπασχε " ταῦθ᾽ ὑμῶν, ἐποίει, καὶ τίν᾽ ἂν εἶχεν 
140 ὀργὴν ὑπὲρ αὑτοῦ πρὸς τὸν ποιοῦντα. ἐγὼ γὰρ ἐνηνοχὼς 

χαλεπῶς ἐφ᾽ εἷς περὶ τὴν λειτουργίαν ὑβρίσθην, ἔτι πολλῷ 
΄ 7* ὃ ᾽ * * —S — 

χαλεπώτερον ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τούτοις "τοῖς μετὼ ταῦτα το 
ἐγήγοχω καὶ μᾶλλον 5 ἡγανώκτηκω. τί γὰρ ὡς ἀληθῶς. 

Ὁ ἀμύνεσθαι) ἀμύνασθαι F. k. x. ἱ δώρων] δωρεῶν Ο. 
ἴ, ν. οἵ pr. 8. Κ καὶ θεῶν om. 8. 

ς ἔσται] ἐστιν Κ.Υ, ᾿ ἀκούητε F. ἀκούητέ μου Ἰκ.τ, ce- 
ἃ προσεξείγγασται} προσεξειργά- ἰετὶ ἀκούσητε. 

σθα, Ῥ. 8.0.0. 5. τὸ ταῦθ' P.S.V.O.k.x.s. vulg. 
ὁ καὶ post μοι om. Εἰ, ἴ, ν. τοιαῦθ᾽. 
ΓΑφιδναῖος) ἀφνιδαῖος 8. t. ν. " τοῖς] οἷς correctus O. 
8. ἐπεξῆμεν] ἐπεξήειμεν k. r. 9 ἠγανάκτηκα) ἠγανάκτησα Κ.Υ. 

᾿] 

, " καὶ ΟΠ. ὃ 



— ἑ.-. ὁ — 

J 

- ΨΎΨ νον —— 

Ρ. 550, 551. ΚΑΤᾺ ΜΕΊΔΙΟΥ. 615 

πέρας ἂν φήσειέ τις εἶναι Κὶ κακίας καὶ τίν ὑπερβολὴν 
᾿ ἀναιδείας καὶ ὠμότητος καὶ ὕβρεως, ἄνθρωπος εἰ ποιήσας 
1414 δε ρὰ νὴ Δία καὶ πολλὰ ἀδίκως "τινά, ἀντὶ τοῦ ταῦτ᾽ 

ἀναλαμβάνειν καὶ μεταγιγνώσκειν, "πολλῷ δεινότερα ις 

ὕστερον ἄλλα τρσιεζεργάζοιτο, καὶ χρῷτο τῷ πλουτεῖν 
μὴ ἐπὶ ταῦτα, ἐν εἷς μηδένα βλάπτων αὐτὸς ἄμεινόν τι 

γι τῶν ἰδίων θήσεται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τἀναντία, ἐν ἐς ἀδίκως "ἐκ- 

Ἰβϑρλών τινὰ καὶ πρπηλανίσας αὑτὸν εὐδαιμονιεῖ τῇ τῆς πε-1ο 

148 ριουσίας ταῦτα τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι πάντα τούτω 
πέπρακται κατ᾽ ἐμοῦ. καὶ γὰρ αἰτίαν ἐπήγαγέ μοι φό- 

νου ψευδὴ καὶ " οὐδὲν ἐμοὶ προσήκουσαν; ὡς "τὸ πρᾶγμα 
αὐτὸ ἐδήλωσε, καὶ γραφὴν λιποταξίου με ἐγρώψνατο 
— τάξεις —⸗ καὶ τῶν ἐν Εὐβοία — 

μάτων (τῶτο γὰρ "αὖ μικροῦ παρῆλθέ με εἰπέ), ἃ 
——— ὁ τούτου ξώος καὶ φίλο ——— ὡς ἐγὼ 

"κα - πρὸ τοῦ τὸ πράγμα γενέσθαι 
— — διὰ Πλουτάρχου γεγονός. καὶ τελευ- 551 

τῶν βουλεύειν μου λαχόντος " δοκιμαζομένου " κατηγό- 

μ» καὶ τὸ ⸗ “ἰς ὑπέρδεινόν μοι περιέστη" ἀντὶ 

᾿ γὰρ τοῦ δίκην “ ὑπὲρ ὧν ἐπεπόνθειν λαβεῖν, δοῶναι 

πραγμάτων ὧν οὐδὲν ἐ ἐμοὶ προσῆκε, ὁ δίκην ἐκινδύνευον. 
144 καὶ ταῦτα πάσχων ἐγώ, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ὃν 5 

διεξέρχομαι “νυνὶ πρὸς ὑμᾶς ἐλαυνόμενος, οὐκ ὧν οὔτε 
τῶν ἐρημοτάτων οὔτε τῶν ἀπόρων κομιδῆ, οὐκ ἔχω ὦ ἀν- 

πο ρων. το ἐἶ 
“ δεινὰ νὴ Δία] νὴ δία δεινὰ Κ΄ τ. Ὁ κατεσκεύαζε) κατεσκείασε Κ.ν, 
" τιοὰ οἷ, 8, Ἀ δοκιμαζομένου) καὶ δοκιμαζομένου 
Ante πολλῇ ουπὶ S. omisi ἔτι, Κι, στ, 
ἐ ὕστερω οἵη, F.t.v. Ὁ κατηγόρει) κατηγορεῖ F. 
Υ ἐκβαλών} ἐκβάλλων 8. ς ὑπὲρ τοσορὶ ex P.S.V.O.s. 
5. οὐδὲν] οὐδὲ τ΄. 4 δίκην δΏϊο ἐκινδύνενον dederunt 
Χ τὸ πρῶγμα αὐτὸ] αὐτὸ τὸ πρῶγμα P. S. V.O. et τοῦ. k. 

Κ, τ, “ γι»)}]} νῦν Ἐν τ, ν. 
ἈΓ4 
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δρες ̓ Αθηναῖοι ὁ τι χρὴ ποιῆσαι. εἰ γὰρ εἰπεῖν τι καὶ 
* * δ δ ᾽ ΄ ἥν, ὧν ᾽ δὲ »" ΟΝ. . 

περὶ τούτων ἤδη δέϊ, οὐ μέτεστι τῶν ἴσων οὐδὲ τῶν ὅ ὁμοίων το 
ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι πρὸς τοὺς πλουσίους τοῖς " πολλόὶς 

145 ἡμῶν, κοὐ μέτεστιν, οὔ ἀλλὰ καὶ χρόνοι τούτοις ἢ τοῦ 
Ν δι ε » δ ΙΝ — διδ 

τὴν δίκην ὑποσχιέιν, οὺς "ὧν αὐτοὶ. βούλωνται, δίδονται, 

καὶ τἀδικήματα ὃ ἕωλω τὼ τούτων ὡς ** καὶ ψυχρὰ 

ἀφικνεῖται, τῶν δ᾽ ἄλλων ἡμῶν ἕκαστος, " ἄν τι συμβῆ, τε 

πρόσφατος κρίνετωι. καὶ μάρτυρές εἰσιν ἕτοιμοι τούτοις 
καὶ συνήγοροι πάντες ὃ καθ᾽ ἡμῶν εὐτρεπεϊς᾽ ἐμοὶ δὲ οὐδὲ 

146 τἀληθη μαρτυρεῖν ἐθέλοντας ὁρᾶτ᾽ ἐνίους. ταῦτα μὲν ἢ οὖν 

4 ἀπείποι τις "ἄν, οἵμιωι, "θρηνῶν. τὸν δὲ νόμον μοι λέγ᾽ 
ΕΣ “ὔἷ — »;)» ἐφεξῆς, ὥσπερ ἠρζώμην. ὑλέγε. ον 

ΝΟΜΟΣ. 
Ἐάν τις ᾿Αθηναίων λαμβάνῃ παρά τινος, ἢ αὐτὸς διδῷ ἑτέρῳ, ἢ 

διαφθείρῃ τινὰς ἐπαγγελλόμενος, ἐπὶ βλάβη τοῦ δήμου καὶ ὃ ἰδίᾳ 
τινὸς τῶν πολιτῶν, τρόπῳ ἢ μηχανῇ ἡτινιοῦν, ἄτιμος ἔστω καὶ 2: ᾿ 
παῖδες καὶ τὰ ἐκείνου. ᾿ 

147 Οὕτω τοΐνυν οὗτός ἐστιν ἀσεβὴς "ἄνθρωπος καὶ μιαρὸς 

καὶ πᾶν ἂν ὑποστὰς εἰπεῖν καὶ ᾿ πρᾶξαι, εἰ δ᾽ ἀληθὲς ἢ 

. ψεῦδος ἢ πρὸς ἐχθρὸν ἢ φίλον Σῇ τὰ τοιαῦτω, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

ὁτιοῦν διορίζων, ὥστ᾽ " ἐπαιτιασάμενός με φόνου καὶ τοι- 552 
οὗτο πρῶγμω ἐπαγαγὼν εἴασε μέν με εἰσιτήριω ὑπὲρ τῆς 
βουλῆς ἱεροποίήσαι καὶ θῦσαι καὶ κατάρξασθαι τῶν ἱερῶν 

Γὅ τῇ τι Ρ. Ο. 8. καθ᾽ ἡμῶν ἴ, 
8. ὁμοίων νόμων P. S. V. Ο. 5. Ρ οὖν] ἃ 5. οὖν P. V. 
h πολλοῖς] λοιποῖς P. S. V. 8. 4 ἀπείποι S. vulg. εἴποι. 
᾿ ἡμῶν] ὑμῶν Κ. γ΄. t. V. τ ἄν οἵη. k. 

κ χοῦ τὴν Ρ.5.0. τὴν Ο. ceteri, 5 ———— 
—98 δν Ὲ βία] διά Βα. 5. Ύ. Ὁ, 
— ὃν τὰ x ἄνθρωπος om. 8, 
ν ἀν] ἐάν Κατ. ΜῊ " πρᾶξαι διώπρδξου ἘΞΑ. Ὁ}. 8. 

5 ἢ τὰ] καὶ τὰ 8. ἢ καὶ τὰ ἴ.ν. 
9 καθ᾽ ἡμῶν εὐτρεπεῖς} καθ᾽ ὑμῶν Ἢ 

εὐτρεπεῖς K. καθ᾽ ὑμῶν εὐπρεπεῖς Ὑ΄ —TF ἐπαιτιασάμενος] αἰτιασάμενός 

εὐτρεπεῖς καθ᾽ ἡμῶν F. ν. εὐπρεπεῖς 



ΟΣ ΓΕ. Ῥ-" ΠΩ ὅὰ ὼν ᾿ὧν βοῦν 

J—— 

Ρ. 452. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. δι᾽ 

148 ὑπὲρ " ὑμῶν καὶ ὅλης τῆς πόλεως, εἴασε δ᾽ ἀρχιθεωροῦντα 9 
ἀγαγέϊν τῶ Δὴ τῷ “ Νεμείῳ τὴν κοινὴν ὑπὲρ τῆς πόλεως 

θεωρίαν, περιεῖδε δὲ ταῖς σεμναῖς θεαῖς 4 ἱεροποιὸν “ αἱρε- 

θέντα ἐξ ̓Αθηναίων ἁπάντων τρίτον αὐτὸν καὶ καταρξά- 
μενὸν τῶν ἱερῶν. ὧρ᾽ ἄν, εἴγ᾽ εἶχε στιγμὴν ἢ σκιὰν τούς 
τῶν ὧν ' κατεσκεύαζε κατ᾽ ἐμοῦ, ταῦτ᾽ ἂν εἴασεν: ἐγὼ το 
μὲν οὐκ οἶμαι. οὐκοῦν ἐξελέγχεται τούτοις ἐναργῶς ὕβρει 
ζὥπτῶν με " ἐκβαλεῖν ἐ ἐκ τῆς πατρίδος. 

1492 Ἐπειδὴ τοίνυν τοῦτο τὸ πρᾶγμα οὐδὲ καθ᾽ ἕν πανταχῆ 

στρέφων͵ οἷός τ᾽ ἦν ἀγαγεῖν ἐπ᾿ ἐμέ, φανερῶς ἤδη " δὲ᾿ ἐ ἐμοῦ 
τὸν ̓ Αβίσταρχον ἐσυκοφάντει. καὶ τὼ μὲν ἄλλα σιωπῶ: ιϑ 
τῆς δὲ βουλῆς περὶ τούτων καθημένης καὶ σκοπουμέης, 

παρελθὼν οὗ οὗτος ““ ἀγνοέιτ ἔφη «εἱ ὦ βουλὴ τὴ τὸ πρᾶγμα; 

ΟΝ καὶ τὸν αὐτόχειρα " ἔχοντες" ' γον τὸν ᾿Αρίσταρχον 

“ μέλλετε καὶ —— καὶ τ ; οὐκ ἀποκτενέϊτε; 1ο 

150 οὐκ ἐπὶ τὴν οἰκίαν βαδιεῖσθε; οὐχὶ συλλήψνεσθε:᾽ καὶ 

ταῦτ᾽ ἔλεγεν ἡ μιαρὰ καὶ ἀναιδὴς αὕτη κεφαλὴ ἐξεληλυ- 
θὼς τῇ — παρ ̓ Αριστάρχου, καὶ χρώμενος ὥσπερ 

“΄»Ψ.΄ » ᾿ ἂν ἄλλος τις " αὐτῷ τὰ πρὸ τούτου, καί, ὅτ εὐτύχει, 

πλέστα παρεσχηκότος ἢ πάντων ἐκείνου πράγματά μοι :ς 

περὶ τῶν πρὸς τοῦτον “διαλλαγῶν. εἰ μὲν οὖν "εἰργάσθαι 
τι "τούτων, ἐφ᾽ οἷς ἀπόλωλεν, ἡγούμενος τὸν ᾿Αρίσταρχον 
καὶ πεπιστευκὼς τοὺς τῶν αἰτιασαμένων λόγοις ταῦτ᾽ 

ν ἐμῶν} ἡμῖν Ο.Ψ ἐλέγωνἹ λέγω Κα 
“ Νεμείῳ νεμίῳφ Ἐπ τ. τ οὐκ ἀποκτ,Ἶ καὶ οὐκ ἀποκτ, P. 
4 ἱεροκοιὸν) ἱεροποιῶν r. Ἔκ 0.8 
“ αἱρεθέντα ἀναρρηθέντα Ῥ. 5 αὐτῷ οἵη, S. V.O.s. 
Γ κατεσκεύαζε) κατεσκεύασε Κ. τ. 5 εὐτύχει] ηὐτύχει ἵκ. ν. 
ΡΨ... » πάντων ἐκείνου] πάντων τούτου 

γρ. 8. ἴρβε om. 
ἽδῊν ἐμοῦ] δὲ ἐμὲ Υ.0. ——— δ}: ἀδοθλογᾶν Ῥ. 8. 
᾿ ὦ βουλή, τὸ πρᾶγμα] τὸ πρῶγμα, δι΄ δυλληγάν δ. 

ὦ βωλή ΒΟ, το, ν. ᾿ εἰγγάσϑα,Ἶ εἴγγασταί Υ΄. Ο. 5. 
κ ἔχοντες] λέγωτες τ, " τούτων] τῶν pr. Ο. 
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151 ἔλεγε, χρῆν μὲν οὐδ᾽ οὕτως" μετρία. γὰρ δίκη παρὼ τῶν 553 
φίλων ἐστίν, ἄν τι δοκῶσι πεποιηκέναι δεινόν, μηκέτι τῆς 

λοιπῆς φιλίας κοινωνέϊν, τὸ δὲ τιμωρεῖσθαι καὶ ἐπεξιέναι 

τοῖς πεπονθόσι καὶ τοῖς ἐχθροῖς "παραλείπεται" ὅμως δ᾽ 
ἔστω " τούτῳ * συγγνώμη. εἰ δὲ "λαλῶν μὲν καὶ ὁμῶ 

ρόφιος ἡ γιγνόμενος ὡς οὐδὲν ̓  εἰργασμένῳ φανήσεται, λέ- 
γῶν δὲ καὶ κατωιτιώμενος ταῦθ᾽ ἐνεκὼ ταῦ συκαβαννῶν 

Ἷ 

ἐμέ, πῶς οὐ δεκώκις, μᾶλλον δὲ μυριάκις "δίκωιός ἐστ᾽ 
152 ἀπολωλέναι; ἀλλὼ μὴν ὡς ἀληθὴ λέγω, καὶ τῇ " μὲν το 

προτερωΐῳ, ὅτε ταῦτ᾽ ἔλεγεν, εἰσεληλύθει, καὶ διείλεκτο 
ΕἸ 7 -“ δ᾽ ε 7) ς 7 “ * * ; 

ἐκείνῳ, τῇ δ᾽ ὑστεραίῳ “πάλιν (τοῦτο γάρ, τοῦτο οὐκ 
ἢ“ ἔχον ἐστὶν ὑπερβολὴν ἀκαθαρσίας, ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι) 
εἰσελθὼν οἴκαδε ὡς ἐκέϊνον καὶ ἐφεζῆς οὑτωσὶ “ καθιζό- 

153 μενος, τὴν δεξιὼν ἐμβαλῶν, πωρόντων πολλῶν, μετὰ τοὺς τς 

ἐν τῇ βουλῇ τούτους λόγους, ἐν οἷς αὐτόχειρω καὶ τὼ δὲι- 
7 —— —— * ἂψ, Ἁ 4. ᾿ 7 γότωτωῳ εἰρήκει τὸν ᾿Αρίσταρχον, ὥμνυε μὲν κατ᾽ ἐξωλείας 

—X Ἵ ΄ ΕῚ — * Ψ - 

μηδὲν εἰρηκένωι ᾽ περὶ αὐτοῦ ὃ φλαῦρον, καὶ οὐδὲν ἐφρόν- 

τιζεν ἐπιορκῶν, καὶ ταῦτω παρόντων τῶν συνειδότων, ἠξίου 
λ ᾽ JX — 

δὲ καὶ πρὸς ἐμὲ αὑτῷ δὲ ἐκείνου γίγνεσθαι τὰς διαλύ- 20 
1Ιδάσεις, "τούτων τοὺς πιαρόντας ὑμῖν κωλῶ μάρτυρας. καί- 

τοι πῶς οὐ δεινόν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, μᾶλλον δὲ "ὰ ἀσεβές, 

ἱ παραλείπεται P.S. V. O. s. ὑπο- 
λείπεται K.r. vulg. καταλείπεται. 

ἃ τρύτῳ] τοῦτό Κ. 
Χ λαλῶν μὲν Ἐς, S.t.r. cum mar- 

gine Ο. οἱ correcto Ῥ. ἄλλων μὲν 
——— 

V.s. et pr. O. αλῶ μὲν K. μᾶλλον μὲν 
r. ἁλῶν μὲν κοινωνήσας Η. Stepha- 
nus Thes. ν, ἅλς. 

Υ γιγνόμενος) γενόμενος K. r. 
2 εἰργασμένῳ] εἰργασμένων V.O. 
δίκαιος Post ἀπολωλέναι ροπιιηΐ 

F. t.v. 
Ὁ Aom. F. P. S. V.O. 8. ων. 
ς πάλιν] πάλιν αὖ Κι τ. 

d ἔχον} ἔχων Τ᾿. ἢ 
“ καθιζόμενος)] καθέζομιενος P. k. 

r. t. Vv. - 
ἢ περὶ] κατ᾽ K. τ. 
8. φλαῦρον] φαῦλον P. S. V. O. 5. 

quod est ὃ. 157. 
baAnte τούτων cum S. omisi 

καὶ, 
Post μάρτυρας ἴῃ libris ple- 

risque titulus est Μάρτυρες vel 
μαρτυρία. quem om. P. omitten- 
dum 6586 vidit Taylorus. 

Κ ἀσεβές] ἀσελγές τ. 



᾿ 

ἢ 

τς μὲν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τὴν τοῦ δικαίου τάξιν, φόνου δ᾽ ἂν 

Ρ.553»554. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. διῳ 

λέγειν ὡς φονεύς, καὶ πάλιν ὡς “ἐκ ἐἴρηκε ταῦτ᾽ ὀσρμ .: 

γύναι, καὶ φόνον μὲν ὀνειδίζειν, τούτῳ " δ᾽ ὁμωρόφιον γίγ- 
ἐες ϑμσθῳν: κὰν μὲν ἀφῶ τοῦτον ἐγὼ καὶ προδῶ τὴν ὑμετέραν 

τογίαν, οὐδέν, ὡς " ἔοικ᾽, ἀδικῶ οἂν δ᾽ ἐπεξίω, 
λέλοιπα τὴν τάξιν, φόνου κοινωνῶ, δέ με ἀνηρπάσθαι. 554 

αὖ τοὐναντίον οἶμαι, ἢ εἰ τοῦτον ἀφῆκα, λελοιπέναι 

᾿ἰὀκότως ἐμαυτῷ λαχιέϊν" οὐ γὰρ ἦν μαι δήπου βθιωτὰν 5 

τοῦτο ποιήσαντι. Ὅτε τοίνυν καὶ ταῦτ᾿ ἀληθῆ. λέγων κά- 
— τούτων τοὺς μάρτυρας. 

ὦ, ἘΣ ᾿ ΣΜΑΡΤΥΡΕΣ., 

ν, Ἱρό,. . — ᾿Αλωπεκῆθεν, Δημέας " ΣΞουνιεύς, t Χάρης Χάρης α Θορί- 

, Φιλήμων Σφήττιος, Μόσχος Παιανιεύς, καϑ᾽ 7 καιροὺς 19 
᾿ ἢ εἰσαγγελία ἐδόθη ἡ εἰς τὴν βουλὴν ὑπὲρ Αριστάρχου τοῦ Μόσ- 
Το χου, ὅτι εἴη Νυκόθημον ἀπατονώς, α οἴδαμεν Μειδίαν τὸν κρινόμενον 

τοὐὐπὸ Δημοσθένους, ᾧ μαρτυροῦμεν, ἐλθόντα πρὸς τὴν βουλὴν καὶ 
ον λέγοντα μηδένα ἕτερον εἶναι τὸν Νικοδήμου φονέα ἀλλ᾽ ᾿Αρίσταρ- 18 

καὶ τοῦτον Υ αὐτοῦ γεγονέναι αὐτόχειρα, καὶ συμβουλεύοντα 
— ἢ βαδίζειν ἐπὶ τὴν οἰχίαν τὴν ̓ Αριστάρχου καὶ συλλαμβά- 

157 νεὶν αὐτόν. ταῦτα δ᾽ ἔλεγε πρὸς τὴν βουλὴν τῇ 5 προτεραίᾳ μετ᾽ 
τ ἡΑριστάρχου καὶ μεθ᾽ ἡμῶν συνδεδειπνηκώς. οἴδαμεν δὲ καὶ Μει- 20 

τ δίαν, ὡς ἀπῆλθεν ἀπὸ τῆς βουλῆς τούτους τοὺς λόγους εἰρηκώς, 
εἴ α πάλιν ὡς ̓Αρίσταρχον καὶ τὴν ἀιξιὰν ὡς ἐμβεβλη- 

χότα καὶ ὀμνύοντα κατ᾽ ἐξωλείας μηδὲν κατ᾽ αὐτοῦ πρὸς τὴν βου- 
τς λὴν εἰρηχέναι φαῦλον, καὶ ἀξιόῦντα ᾿Αρίσταρχον ὅπως ἂν διαλ- 15 
προ ῥ ἀφοῦ. 

158 Τίς οὖν ὑπερβολή; τίς ὁμοία τῇ τούτου γέγονεν ἢ γέ- 

᾿ ἀπομνύνα, καὶ φόνον) ἐπομοίνα: Ὑ. Οἱ μαρτυρίω 4. 
καὶ φόνου τ. " Σουνιεὺς) σουνεὺς P. 85. 5. 

τ δ' ἐμωρόφιον) ὁμωρόφιον δὲ οοτ- . " Χάρικ χιάρης F.S.VOMA. 
rectus O Ἴ θόρκιος 5, t. v. 

» ζω ΒΥ, 0... οειοιὶ ὄμκο.  Μέσχου] Νικοδήμεν Αὐϑοά. Ρ. 
9 ἅν ἐὰν τ. 1η6, 42. 
Ῥ εἰ om. τ, Υ αὐτοῦ P.V.O. ceteri αὐτὸν, 
“ μοι post δήπου ponunt kar. ᾿ ᾳροτεραίᾳ} προτέρᾳ Ῥ. 8.0. 
ΜΑΡΤΥΡΕΣΊ μαρτυρία, P. 5, 
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22 7 ἣν δὶ δ ᾽ * ὀδὲ ρὸν ᾿ δι 
νοιτ᾽ ὧν πονηρίω; ὃς ἄνδρω ἀτυχοῦντα, οὐδὲν αὐτὸν ἠδὶκη- 

κότα (ἐῶ γὰρ " εἰ φίλον), "ἅμα συκοφαντεῖν ὥετο δὲϊν 
καὶ πρὸς ἐμὲ αὐτὸν διαλύειν ἠξίου, καὶ ταῦτ᾽ ἔπρωττε καὶ 555 

ΜΠ 4 τ “ ⸗ 2 Ν 

χρήματ᾽ ἀνήλισκεν ἐπὶ τῷ μετ᾽ ἐκείνου κἀμὲ προσέκβα- 

λεῖν ἀδίκως. 
* Ν, -“ ἔθ —32 7 

1590 Τουτο μέντοι τὸ τοίουτὸν εὔος κ͵ὶ τὸ κατασκεύασμα, 
4 6" δ * 6 * * ΜΝ δ... αὐ ΜΩΣΣ -“ ὴ 7 

ὦ “ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὸ τόϊς ὑπὲρ αὑτῶν ἐπεζιοῦσι δικαΐως 
» ΄ "“ ᾿ ᾽ 

ἔτι πλείω περιστάγνωι κακώ, οὐκ ἐμοὶ μὲν ἄξιόν ἐστ᾽ 5 
5 »“»" ΄ ε«»ν J * 37 Ὁ 

ἀγανακτεῖν καὶ βαρέως φέρειν, ὑμῶν δὲ τοῖς ἄλλοις παρ- 
ἐδεέϊν" πολλοῦ γε καὶ δέ!" ἀλλὰ πᾶσιν ὁμοίως ὀργιστέον, 
ν᾽ * * — 7 

τόοἐκλογιζομένοις καὶ θεωροῦσιν ὅτι τοῦ μὲν ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 
ναῖοι ῥωδίως κακῶς “ παθεῖν ἐγγύτατω “ ἡμῶν εἰσὶν οἱ το 

΄ 5 ς » δι * 

πενέστατοι καὶ ἀσθενέστατοι, τοῦ δ᾽ ὑβρίσαι καὶ τοῦ ποι- 
* * * 3 : 

ἥσαντάς ἧ τι μὴ δοῦνωι δίκην, ἀλλὼ τοὺς ἀντιπαρέξοντας 

πράγματα μισθώσασθαι, ὃ οἱ βδελυροὶ καὶ χρήματ᾽ ἔχον-- 

τόι τές [εἰσιν ἐγγυτάτω. " οὐ δὴ δέϊ ' παρορᾶν τὼ τοιαῦτα, 
" ΕΣ * F »" 

Κ οὐδὲ τὸν ἐξείργοντω δέει καὶ φόβῳ τὸ δίκην ὧν ἂν ἡμῶν κτ5 
3 ᾽ δι ἂν Ν ἀδὶκηθὴ τις λαμβάνειν παρ᾿ αὐτοῦ ἄλλο τι χρὴ νομίζειν 

ὦ δος ἀν ΜῈ ὁ 7 — —2 ευθ 7, διε ξχυν σοίειν, ἡ τὰς τῆς ἰσηγορίως κωὶ τῶς τῆς ἐλευθερίας ἡμῶν 
7 * »" σθ ΕῚ X X Ν », n δ ᾿, 

μετουσίως ἀφαιρεισῦωι. εγὼ μεν γὰρ ἰσως ᾿ διεωσάμην, 

καὶ ἄλλος τις ὃ ἄν, ψευδὴ λόγον καὶ συκοφαντίαν, καὶ 
" » 4 ᾿ ε δὲ Ν 7 Ψ ΕΝ *X δ 

οὐκ ἀνήηρπώσμωι" οἱ θὲ ποόλλοι τί ποιήσετε, ἂν μή δη-2ο 

μοσίω Ῥπᾶσι φοβερὸν καταστήσητε τὸ εἰς ταῦτω ἀπο- 
— 

ἃ εἴ] εἰπεῖν k. ἱ παρορᾷν τὰ] παρορῶντα τ΄. 
Ὁ ἅμα] ἀλλὰ τ. Κ οὐδὲ} καὶ εἶναι rec. k. 
ς ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι) δικασταί, ut ' τῆς ἰσηγ. καὶ τὰς τῆς ἐλευθ.} 

solet, σ᾿. .ἷ᾽ τῆς ἐλευθ. καὶ τῆς ἰσηγ. Κ. Υ. 
d παθεῖν) πάσχειν γρ. Υ. πάλιν m ἡμῶν] ὑμῶν Κ. Γ. 

τ. οἵ γρ. F. n διεωσάμην] διεσωσάμην ὅ.. 58. 
ἐ ἡμῶν] ὑμῶν P. S. V. Κ᾿ τ. 8. ο ἀν] ἐὰν K. τ. ' 
τε om. F.S. V.O.s.t.v. Ρ πᾶσι φοβερὸν] πᾶσι φανερὸν P. 
Β οὗ οἱ δὲ τ, Ο. 5. φοβερὸν πᾶσι Κ.Ύ. 
ἢ οὐἿ] εἰ correctus k. 



— 

165 χρῆσθα, 

ρ.555,556. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. δ2ι 

τῷ πλουτεῖν; δόντα λόγον καὶ ὑποσχόντα κρίσιν 

περὶ ὧν ἄν τις " ἐγκαλῆ, τότ ὅτ᾽ " ἀμύνεσθαι τοὺς ἀδίκως 
"ἐφ᾽ αὐτὸν ἐλθόντας χρή, καὶ τότ᾽, — ὁρῶ 
τις, οὐ προαναρπάζειν, οὐδ᾽ ἐπάγοντ᾽ αἰτίας ψευδεῖς .ς 
ἄκριτον ζητεῖν ἀποφεύγειν, οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ διδόναι δίκην 
ἀσχάλλειν, ἀλλὰ μὴ ποιῶν ἐξ ἀρχῆς ἀσελγὶς μηδ. 

163 Ὅσα μὲν τοίνυν εἴς τε " τὴν λειτουργίαν καὶ τὸ σῶμ᾽ 
ὑβρίσθην, καὶ " πάντ᾽ ἐπιβουλευόμενος τρόπον καὶ πάσχων 

κακῶς ἐκπέφευγα, ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ 550 

ΐἴπω δὲ πολλά" οὐ γὰρ ἴσως ῥάδιον πάντ᾽ εἰπεῖν. 
ἔχει δ᾽ οὕτως. οὐκ Ὑ ἔσθ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ τῶν πεπραγμένων ἐγὼ 
μόνος ἠδίκημαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τοῖς εἰς τὸν χορὸν γεγενη- 5 

᾿ μένοις ἀδικήμασιν ἡ φυλή, τὸ δέκατον μέρος "ὑμῶν, συν- 
ηδίκηται, ἐπὶ δ᾽ οἷς ἐμὲ ὕβρισε καὶ ἐπεβούλευσεν οἱ νό- 
μοι, δὶ οὺς " εἷς ἕκαστος ὑμῶν σῶς ἐστίν᾽ ἐφ᾽ ἅπασι δὲ 
τούτοις ὁ θεός, ὦ " χορηγὸς ἐγὼ καθειστήκειν, καὶ τὸ τῆς 
ὁσίας, ὁτιδϑήποτ᾽ ἐστί, τὸ σεμνὸν καὶ τὸ δαιμόνιον, συνη- το 

164 δίκηται. δὲ δὴ τούς γε βουλομένους ὀρθῶς τὴν “ κατ᾽ 
ἀξίαν τῶν πεπραγμένων “ παρὼ τούτου δίκην " λαβεῖν οὐχ 
ὡς ὑπὲρ ᾿ ἐμοῦ " ὄντος μόνον τοῦ λόγου τὴν ὀργὴν ἔχειν, 

ἀλλ᾽ ὡς ἐν ταὐτῷ τῶν νόμων, τοῦ θεοῦ, τῆς πόλεως, " ὁμοῦ 
πάντων ἠδικημένων, οὕτω ποιέῖσθαι τὴν τιμωρίαν, καὶ τς 

τοὺς βοηθοῦντας καὶ ' τοὺς συνεξεταζομένους μετὼ τούτου 

4 ἐγκαλῇ] ἐγκαλέση Ἰ΄. τ. Ὁ χορηγὸς} χορὸς pr. V. 
τ ἀμύνεσθαι. ἀμύνασθαι k. τ, 5, “ κατ᾽ ἀξίαν} καταξίαν 8. 
" ἐφ᾽ αὑτὸν} ἐπ᾽ αὐτὸν k. τ. ᾿ ὁ 5αρὰ]} τεὶ 5. 
ι —— ⏑.. «λαβι2) ⏑ 
" τὴν ὁπ}, ἴων, ᾿ ἡμῶν ἘπῚι.ν, Ῥ. 8. 
— νἀ ῬΥ 
Υ ἔσθ k. Κὶ ὄντος μόνον μόνον ἕντος Κι γ΄ 
- ὑμῶν] ἡμῖν τ. » ὁμοῦ Κ΄ τ. οοἰοτὶ ὁμοῦ, 
᾿ εἷς οἱ. Ὗ. Ὦ τ. 5. ἱ χρὺς δηΐα σινεξετ, om. Ἐ', τ, τ. 
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μὴ συνηγόρους —* ἀλλὰ καὶ ————— τῶν —* 
— “ὑπολαμβάνειν εἶ! εἶναι. 

Εἰ μὲν τοίνυν, ὦ — ᾿Αθηναῖοι, —* 4 μέτρο 

πρὸς τἄλλα παρεσιχηκὼς αὑτὸν Μειδίας καὶ μηδένω τῶν το 

ἄλλων πολιτῶν ἠδικηκὼς εἰς ἐμὲ " μόνον ἀσελγὴς οὕτω 
καὶ βίαιος ἐγεγόνει, πρῶτον " μὲν ἐγὼγ' ἀτύχημ᾽. ἂν 
ἐμαυτοῦ τοῦτο: ἡγούμην, ἔπειτ᾽ ἐφοβούμην ἂν μὴ τὸν ἄλ- 
λον ἑαυτοῦ βίον 5 οὗτος μέτριον δεικνύων καὶ φιλάνθρω- 

πὸν Ῥ'διωκρούσηται τούτῳ τὸ δίκην ὧν ἐμὲ ὕβρικε δοῦ- ες 
τόδ ναὶ. “ γυνὶ δὲ τοσαῦτ᾽ " ἐστὶ "τώλλα, ἃ πολλοὺς ὑμῶν. 

ἠδίκηκε, καὶ τοιαῦτω, ὥστε τούτου μὲν τοῦ δέους ἀπήλ- 
λάγμαᾶι, φοβοῦμαι δὲ πάλιν τοὐναντίον μή, ἐπειδὰν 

πολλὼ καὶ δεινὰ ἑτέρους " ἀκούηθ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ πεπονθότας, 557 
τοιοῦτός τις ὑμῖν λογισμὸς ἐμπέσῃ ““" τί οὖν σὺ δεινότερα 

167 “ ἢ τῶν ἄλλων εἷς ἕκαστος πεπονθὼς ὠγανωκτεις ̓, πάντω 

μὲν δὴ τὰ τούτῳ πεπρωγμένω οὔτ᾽ ἂν " ἐγὼ δυναΐμην πρὸς 
ὑμῶς εἰπεῖν, οὔτ᾽ ἂν ὑμεϊς ἡ ὑπομείναιτ᾽ ἀκούειν, οὐδ᾽, εἰς 

τὸ παρ ἀμφοτέρων ἡμῶν ὕδωρ ὑπάρξειε πρὸς τὸ λοιπὸν 
πᾶν, τό τ᾽ ἐμὸν καὶ τὸ τούτου προστεθέν, οὐκ ἂν ἐξαρκέ- 
σειεν ἃ δ᾽ ἐστὶ μέγιστω καὶ φανερώτατα, ταῦτ᾽ ἐρῶ. 

168 μᾶλλον δ᾽ ἐκεῖνο ποιήσω' ἀνωγνώσομωι μὲν ὑμῶν, ὡς 
ἐμαυτῷ γέγρωμμαι, ᾿πάντω τὼ ὑπομνήμωτω, λέξω δ᾽ ὅιτο 

Κ ὑπολαμβάνειν kir. ceteri ὑπο- τὸ δοῦναι---δίκην διακρούσηται P. 

165 

λαμβάνετ᾽. 4 γυνὴ] νῦν Γ΄. 
Ι ἠδικηκὼς] μηδὲν ἠδικηκὼς F. k.r. Τ᾿ ἐστὶ] ἐστὶ δὴ Ἐ' τ, ν, 

τι ν. 5 τἄλλα οἵη, k. r. 
τῷ μόνον ἀσελγὴς} ἀσελγὴς μόνον t ἀκούηθ᾽ ἀκούσητε F. ἴω ν. 

5.Κιτ. υ φί οὖν om. pr. 8. 
Ὁ μὲν ΟΠ]. S. x ἐγὼ] ἔγωγε F. v. t. 
o οὗτος] οὕτως k. y ὑπομείναιτ᾽] ὑπομείναιτ᾽ F. 
Ῥ διακρούσηται τούτῳ τὸ δίκην--- 

δοῦναι P.S.V.O.s. τούτῳ τὸ δίκην---- 
δοῦναι διακρούσηται t. V. τούτῳ τὸ 
δίκην δοῦναι----διακρούσηται ἵκ Υ. τούτῳ 

t. ν. ὑπομενεῖτ᾽ P. V.O.k.r. ὑπόμε- 
γεῖτ᾽ ἂν 8. 

ἃ πάντα τὰ ὑπὸμν. τὰ ὑὕπομν. 
πάντα k. r. 
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τεῦ ἂν πρῶτο» ἀκούειν βουλομένοις ὑμῖν’ ἥ, τοῦτο — 

εἶθ᾽ ἕτερον, καὶ τἄλλα τὸν αὐτὸν τρόπον, ἕως ἃ ἂν ἀκούειν 
βούλησθε. στε δὲ ταῦτα παντοδαπά, καὶ ὕβρεις πολ- 

- λαὶ καὶ περὶ τοὺς οἰκείους κακουργήματα καὶ περὶ τοὺς τς 

θεοὺς ἀσεβήματα, καὶ τόπος οὐδὲίς ἐστιν ἐν ᾧ τοῦτον οὐ 
θανάτου πεποιηκότα ἄξια πολλὰ εὑρήσετε. 
κα TOMNBMATA ΤΩΝ “ΜΕΙΔΙΟΥ 

τἶ ΔΑΡΕΙ͂ΟΝ 

* —E— τοίνυν ᾽ ὦ ἦ ἄνδρες δ᾿ Αθηναῖοι τὴ τὸν ἀεὶ σρπα παρα 

χόντ᾽ αὐτῷ πεποίηκε, ταῦτ᾽ * καὶ παραλέλοιφ᾽ 

ο΄ ἕτερα" οὐ γὰρ ἂν ϑύναιτ ὑδεὶς " εἰσώπαξ εἰπεῖν, ἃ πολὺν 
τ΄ χρόνον οὗτος ὑβρίζων συνεχῶς ἅπαντα τὸν βίον εἶ; εἴργασται. 
ἢ ἄξων δ΄. ἰδᾶν, ἐφ᾽ ὅσον φρονήματος ἤδη προελήλυθε τῷ 

᾿ς χγοτούτων δίκην μηδενὸς δεδωκέναι. οὐ γὰρ ' ἡγεῖθ᾽, ὡς ἐμοὶ ὡς 

: δοκέϊ, λαμπρὸν οὐδὲ " γεανικὸν ' οὐδ᾽ " ἄξιον "θανάτου, ὅ 
τι ἄν “τις πρὸς ἕνα εἷς διαπράττηται, ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἢ φυλὴν 
ὅλην καὶ βουλὴν καὶ ἔθνος προπηλακιεῖ καὶ πολλοὺς 
“ἁθρόους ὑμῶν ἡμῶ; ἅμα ἑλῷ, ἀβίωτον " ὥετ᾽ — — 

ἢ ἑαυτῷ. καὶ τὰ μὲν ἄλλα σιωπῶ, μυρία "εἰπέϊν ἔχων," 

 χγιπερὶ δὲ τῶν συστρατευσαμένων ἱππέων εἰς “Αργουραν 
ο΄ ἧστε δήπου πάντες οἵα ἐδημηγόρησε παρ ὑμῖν, ὅθ᾽ ἧκεν 

J ., ἐκ Χαλκίδος, κατηγορῶν καὶ φάσκων ὄνειδος ἐξελθεῖν τὴν 5 

F " στρατιὰν ταύτην τῇ πόλει" καὶ τὴν λοιδορίαν ἢ ἣν ἐλοι- 

τῴ γσεδες ΝΕ, * 

ΟΒ ἂν om. O. Ὁ Au-] ἄξιον εἶναι F. τ᾿ v. 
“ τοῦτο ον. F.t.v. 5 θανάτου αὑτοῦ Butimannus. 

— Tiulum om. τ. in margine Ὁ“ τοῦ τὶ Ε', 
, * » φυλὴ» βουλὴν τ. 

“ ΜΕΙΔΙΟΥΊ τοῦ μειδίου ν. 4 ἀθρόους P. V. νυϊᾳ. ἀθρόους. 
Ἢ om. Κι 5.. τ ζετο) ὥεται τ. ὥστ᾽ κ, 
F δ ᾿Αθηναῖω δικασταί P. " εἰπεῖν ἔχων] ὧν ἔχων εἰκν F. 
᾿ ἡ ενάκαξἢ ἄναξ με; 8. κι σι ιν. 
) ἡγγεῖθ"} ἡγεῖσθ᾽ 5.1. ἐπΑργουρα»} ἄρουραν με. Ο. 
χ Κ γεανικὸν} νεανικὸν οὐδὲν Ὑ.0. — — 
* κ, τ. 8. χ ἥν οἵη, Ἐ, 

᾿ οὐδ΄ om V.O.s. 



644 ΔΗΜΟΞΣΘΕΝΟΥΣ Ox. XXI. 

δορήθη Κρατίνῳ περὶ τούτων, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, μέλλοντι 
» ς« ᾿. * ε »“"Ἢ 

βοηθεῖν αὑτῷ, μέμνησθε. τὸν δὴ τοσούτοις ἁθρόοις τῶν πο- 
——6 22 — 2 7 

ΜΕ ἔχθραν κὰν οὐδενὶ — —— πόση — 

174 ρίῳ καὶ θρασύτητι ταῦτα χρὴ νομίζειν πράττειν; καίτοι το 

Ὑ πότερ᾽ εἰσιν ὄνειδος ὦ Μειδία τῇ πόλει οἱ διαβάντες ἐν 
Ν Ν, »“"Ἤ . 

τάξει καὶ τὴν σκευὴν ἔχοντες, ἣν προσῆκε τοὺς ἐπὶ τοὺς 

πολεμίους ἐξιόντας καὶ ὅ συμβαλουμένους τοῖς συμμά- 
ἊΝ Ὺ΄ ε Ν * » 8 δου 9 

χοις, ἢ σὺ ὁ " μὴ λαχεῖν εὐχόμενος τῶν ἐξιόντων, ὅτ᾽ ἐ- τς 
-“ Ν ͵ δὲ ᾿ δ, ΄ ᾽.9 δύ ΜῊΝ ἘΠ᾿ 7 Ν 

κληροῦ, τὸν θώρωκω δὲ οὐδεπώποτ᾽ ἐνδύς, ἐπ᾿ ἀστράβης δὲ 
» 7 — ᾽ 7 “ ᾽ 7, 

οχούμιεενος ὃ ἐξ “᾿Αργούρας τῆς Εὐβοίας, χλανίδας ἃ δὲ 

" κυμβία καὶ κάδους ἔχων, ὧν ἐπελωμβάνοντο οἱ 

πεντηκοστολόγοι; ταῦτω γὰρ εἰς τοὺς ὁπλίτας ἡμᾶς 

᾿ ἀπηγγέλλετο" οὐ γὰρ εἰς " ταὐτὸν ἡμεῖς τούτοις δὲεϊβη--:ο 

178 μεν. εἶτα εἴ σε " ἐπὶ τούτοις ' ἔσκωψεν ᾿Αρχετίων " ἥ τις 
" ᾿ 7 " ᾽ Ν Ν ᾽ ——— “ 7 
ὥλλος, πάντας ἡλᾶυνες; εἰ μὲν Ὑῶρ ἐποίεις ταυτῶ, ὦ 

Μειδία, ἃ σέ φασιν οἱ συνιππ εὶς καὶ κατηγόρεις ὡς λέ- 

γοιεν περὶ σοῦ, δικαίως ' κακῶς ἤκουες" καὶ γὰρ ἐκείνους 
ν Τὰ Ν ᾿ ἢ Ν 77 » Δ Ν 7 

καὶ “ τουτουσὶ κωὶ * τήν πόλιν ἠδίκεις καὶ κωτησχυ-- 35 

τ74ες. εἰ δὲ μὴ ποιοῦντός σου " κατεσκεύαζόν. τινες κατῶ- 

ψευδόμενοί σου, οἱ δὲ λοιποὶ τῶν στρατιωτῶν οὐκ ἐκείνοις 

ἐπετίμων ἀλλὰ σοὶ 9 ἐπέχαιρον, δὴ λον ὅτι ἐκ τῶν ἄλλων 
* ————— * “ἢ δῶν Ὁ τὐδλνν, 

. (ὧν ἔζης ἄξιος " αὐτοῖς ἐδόκεις εἶναι τοῦ “ τοιαῦτ᾽ ἀκούειν" 550 

σαυτὸν οὖν μετριώτερον ἐχρῆν παρέχειν, οὐκ ἐκείνους 
y πότερ᾽ πότεροι ἰκ.Υ. Γ ἀπηγγέλλετο] ἐπηγγέλλετο Κ. τ΄ 
5 συμβαλουμένους] συμβαλλομέν- 8 ταὐτὸν] ταὐτὸ P. Υ. 8. 

ους 8. συμβαλομένους Ο. οἵ rec. V. ἢ πὶ ΟἿ]. 8. 
pr. enim V. hæc ἐξιόντας καὶ —— εισκώψομεν ὃ. 
συμβ. om. Κα] F 

ἃ μὴ 8. vulg. μηδέ. ! κακῶς} J κακῶς Ο. 
Ὁ ἐξ ante Εὐβοίας ponunt P. 5. m τουτουσὶ] τούτους t.v. 

Υ.0.5. οἵ γρ. k. ἢ κατεσκ.Ἶ καὶ κατεσκ. 8. 
ς ᾿Αργούρας} ἀργυρᾶς S. οἵ γρ. K. o ἐπέχαιρον) ἐπεχείρουν 8. 

Conf. Pierson. δὰ Moer. p. 57. Ρ αὐτοῖς ante ἄξιος ponunt P. 
4 δὲ καὶ om. k.r. Υ. Ο. 8. ροϑβί ἐδόκεις Κ' τ. 
“ κυμβία] κυμβεῖα Κ. τ. 4 τοιαῦτ᾽] τὰ τοιαῦτα ἈΚ Γ΄. 
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175 βάλλειν. σὺ δ᾽ ἀπειλέϊς πᾶσιν, ἐλαύνεις πάντας" τοὺς 
᾿ ἄλλους ἀξιοῖς ὁ τι ᾿ σὺ βούλει. σκοπεῖν, οὐκ αὐτὸς σκο- 

πεϊς ὅ τι μὴ "λυπήσεις τοὺς ἄλλους. ποιῶν. καὶ τὸ δὴ ς 

σχετλιώτατον καὶ μέγιστον " ἔμοιγε δοκοῦν ὕβρεως εἶναι 
X — τοσούτων ἀνθρώπων, Μ μιαρὰ κεφαλή, σὺ παρ- 

ελθὼν α ἀθρόων " κατηγόρεις, "ὃ τίς οὐκ ἂν ἔφριξε " ποιη- 

σαι τῶν ἄλλων; 
᾿ χη Τῶς μὲν τοίνυν ἄλλοις ἅπασιν " ἀνθρώποις ὁρῶ τοῖς 

; ᾿ κρινομένοις, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἕν μὲν ἢ δύο ὄντα τἀδι[- το 

ἢ πήμωτα 8. κατηγορέται, λόγους δὲ ἀφθόνους τοιούτους 
ὑπάρχοντας. “τίς ὑμῶν ἐμοί τι σύνοιδε “ τοιοῦτον; τί 

“ ὑμῶν ἐμὲ ταῦθ᾽ " ἑώρακε ποιοῦντα; οὐκ ἔστιν, ἀλλ 
κε οὗτοι δὲ ἔχθραν “ καταψψεύδενταί μου, κατ. 

“Ε μαρτυροῦμαι," " τοιαῦτα᾽ τούτῳ δ᾽ αὖ τἀναντία τού- ις 

“τ ν —— γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι νομίζω τὸν τρόπον ὅ τὸν 
) τούτου "καὶ. τὴν. ἀσέλγειαν. καὶ τὴν ὑπερηφανίαν" τοῦ 

βίου, καὶ πάλαι θαυμάζειν ὁ ἐνίους οἴομαι ὧν αὐτοὶ μὲν 
ἴσασιν, οὐκ ἀκηκόασι δὲ νῦν ἐμοῦ. πολλοὺς δὲ τῶν πε- :ο 
πονθότων οὐδὲ πάνθ ὅσα ἠδίκηνται μαρτυρεῖν ἐθέλοντας 

ὁρῶ, τὴν βίαν καὶ τὴν φιλοπραγμοσύνην — ὀῤῥωδοῦντας 

τὴν τούτου καὶ τὴν ἀφορμήν, ἥπερ ἰσχυρὸν ' ποιεῖ καὶ φο- 
Ἵ χη8 βερὸν τὸν κατάπτυστον "᾿ τουτογί. τὸ γὰρ ἐπ᾽ ἐξουσίας 

τ Νὰ, —— ΑΝΝΊΕ — —— 
— 5. τ καὶ 8. 

τον, ὈϑΙδΑ ——— τ r. ἴ, ν. om. 5), Κὶ, τ, 
κα Ἶ κατηγορεῖς F.r.s.t. “ οὔ, P. 
Υ 1 ὅτι 5. ΠΕΣ 
" «εῆσαι τῶν ἄλλων τῶν ἄλλων τοῦ] τὴν τοῦ Ἐ. 
— Ν᾿ τ. κακὰ ——*— Taylorus —* 

ἀνθρώτοις τας ὁρῶντας ceteri. 

ὃ κατηγορεῖται δ. Κιτ, vulg. κατη- ἢ *** φιβ.} καὶ φοβ. ποιεῖ. 
5.ἴ ν 

ον » δὲ χρυτον Ῥ V.O.s. 

ΥΟΙ,, IV. 55 
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καὶ πλούτου " πονηρὸν εἶναι καὶ ὑβριστὴν τέϊχός ἐστι πρὸς 35. 
Ν J ο ἮΝ 51 » »“ »"» ᾽ ᾿ 

τὸ μηδὲν 5 ἂν αὐτὰν ἐξ ἐπιδρομῆς παθεῖν, ἐπεὶ περιώιρε- 
θὲς εὗτος τὼ ὄντω ἴσως μὲν οὐκ ἂν ὑβρίζοι, εἰ δ᾽ ἄρω, 

ἐλάττονος ἄξιος ἔσται τοῦ μικρατώτου παρ᾿ ὑμῶν" μάτην 
Ν * Ν »: 7 ἣΝ 9 7 

γαρ λοιδορήσεται καὶ βοήσεται, δίκην δ᾽, ἂν ὠσελγαίνη 56ο 
— " 8 «09 -. 7 » 7 

170 τι, τοῖς ὥλλοις ἢ ἡμῖν εξ ἴσου δώσει. γὺν δ᾽, οἰμῶι, τοῦ- 

του ' προβέβλητωι " Πολύευκτος, Τιμοκράτης, Εὐκτήμων 

ὁ κονιορτός" τοιοῦτοί τινές εἰσι μισθοφόροι περὶ αὐτόν, καὶ. 
πρὸς ἔτι "ἕτεροι τούτοις, μαρτύρων συνεστώσα ᾿ἑτωιρία, φώ- 5 

νερῶς μὲν οὐκ ἐνοχλούντων " ὑμῖν, σιγῇ δὲ τὼ ψευδῃ ῥῶστ' 
ἐπινευόντων. οὺς μὼ τοὺς θεοὺς οὐδὲν ἀφελέϊσθαι ὧδ 
παρὼ τούτου"- ἀλλὰ δεινοί τινές εἰσιν, ὦ ὦ ἄνδρες ̓Αθηναῖοι, 

φθείρεσθα: πρὸς τοὺς πλουσίους καὶ πωρέϊνωι καὶ μώρτυ- το 

τϑορεῖν. πάντα δὲ ταῦτ᾽, οἶμαι, φοβερώ ἐστι τῶν ἄλλων 

ὑμῶν " ἑκάστῳ, καθ᾿ ἑαυτὸν ὅπως δύνατωι ζῶντι. οὗπερ 

ἕνεκώ συλλέγεσθε ὑμεῖς, ἵν, ὧν καθ᾽ ἕνα ἐστὶν ἕκαστος 
ὑμῶν ἐλάττων ἢ φίλοις ἢ τοῖς οὖσιν ἢ τῶν ἄλλων τινΐ, τς 

τούτων συλλεγέντες ἑκώστου κρείττους ὕτε ἡ γίγνησθε καὶ 
παύητε τὴν ὕβριν. 

Τάχα ὃ τοίνυν καὶ τοιοῦτός τις ἥξει πρὸς ὑμᾶς λόγος, 

“τί δὴ τὰ καὶ τὼ πεπονθὼς ὁ δέϊνω οὐκ ἐλάμβανε δίκην 
“παρ ἐμοὺ; ἢ “τί δὴ πάλιν " ἄλλον ἴσως τινὰ τῶν 

ἠδικημένων ὀνομώζων. ἐγὼ δὲ δὲ ὡς μὲν προφάσεις ἕκα- :ο 

στος ἀφίσταται τοῦ βοηθεῖν ἑαυτῷ, πάντας ὑμᾶς εἰδέναι 

ἢ. πονηρὸν} θρασὺν Κκ. r. ᾿ ἑταιρία] ἑταιρεία pr. S. et cor- 
ο ἄν οἵη. k.r. recti Κον. 
Ρ ἡμῖν] ὑμῖν Κ. α ὑμῖν] ἡμῖν t. 
4 προβέβληται] προβέβληνται F. x ἑκάστῳ] ἑκάστω — P. 

ων ἔν. y τε οἵη. k. το: 
τ Πολύευκτος in margine 8. 2 γίγνησθε) γίγνεσθε Ἐ. ο. 

πολύευκτον Ὗ. Ο. κ. ἃ τοίνυν] τοίνυν ἴσως k. γ΄. 
5 ἕτεροι τούτοις] τούτοις ἕτεροι F. Ὁ ἄλλον ἴσως] ἴσως ἄλλον τ. 

ἘωΥ. 
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᾿ καὶ γὰρ ἀσχολία καὶ ἀπραγμοσύνη καὶ τὸ μὴ 
λέγειν καὶ ἀπορία καὶ μυμ' ἐστὶν “ * προσ- 

, ἥκειν μώτοι τούτῳ μὴ ταῦτα λέγειν ἡγώμαι ὁ γυνί, ἀλλ᾽ :: 

ὡς οὐ πεποίηκέ “τι τούτων ὧν αὐτοῦ κατηγόρηκα 

κειν, ἐὰν δὲ μὴ δύνηται, AA ταῦτ᾽ ἀπολωλέναι πολὺ 
ἐμῶλλον. εἰ γὼρ τηλικοῦτός τίς ἐστιν, ὥστε τοιαῦτα 

᾿ ποιῶν δύνασθαι * ἕγω ξέκαστον ἡμῶν ἀποστερεῖν τοῦ 
δίκης παρ αὐτοῦ — κοι νῦν, ἐπειδήπερ εἴληπται, 561 

ο΄ πᾶσιν ὑπὲρ ἁπάντων ' ἐστὶ —“ ὡς κοινὸς ἐχθρὸς 

ο΄ τῇ πολιτείᾳ. 
ἕ χ82. Acyereu τοίνυν ποτὲ ἐν τῇ πόλει " κατὰ τὴν παλαιὰν 

β —— ᾿Αλκιβιάδης γενέσθαι, ὧ σκέψασθε, : 
— » εὐεργεσιῶν ὑπαρχουσῶν καὶ ποίων ' τινῶν πρὸς τὸν 

, πῶς ἐχρίσαν ὁ ὑμῶν οἱ πρόγονοι, ἐπειδὴ βδελυρὸς 
καὶ δόμος, ὥετο δεῖν εἶναι. καὶ οὐκ ἀπεικάσαι δήπου 
Μειδίαν ᾿Αλκιβιάδῃ βουλόμενος τούτου Ἂ μέμνημαι τοῦ το 
λόγου, " οὐχ οὕτως εἰμὶ ἄφρων οὐδ᾽ ἀπόπληκιος ἐγώ, 
ἀλλ᾽ ἵν᾿ εἰδηθ᾽ ὑμέϊς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ γνῶβ ὅτι 
οὐδὲν “ οὔτ᾽ ἔστιν οὔτ᾽ ἔσται, οὐ γένος, οὐ πλοῦτος, οὐ 

ο εἶ δύναμις, Ῥὸ τὸς πολλοῖς "ὑμῶν, ἂν ὕβρις " προσῇ, 
᾿ δίνω φέρειν. ἐκεῖνος γὰρ ὦ ὁ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι λέγεται τ8 

᾿ς πῆς πατρὸς μὲν — — εἶναι (τούτους δέ φα- 
σιν ὑπὸ τῶν τυράννων ὑπὲρ τοῦ δήμου " στασιάζοντας 
— ἕτερα αἴτια —* —5 ΜῈΝ F. 

δι μέμνημαι} μέμνηται 

ἡ 

1— 
— 

* 

Ἢ 0 — 5 οὐχ) οὐδ᾽ VF. 
J ὁ τι τούτων ὧν) ταῦτ᾽ ἐφ᾽ οἷς Κιν. 9 οὔτ᾽ ἔστι» ἔτ᾽ ἔστιν P. 
Γ —28* ——— » 4] ὅτι Ρ.3.Υ.0. 
Ὁ ἐστι ᾿ 7 

—— 
᾿ Ε ἕκαστον ἡμῶν) ἡμῶν ἕκαστον F. ᾿ 4 

5, t. v. " ᾿Αλχμαιωνιδῶν} ἀλκμεωνιδῶν τ. 
Υ " φυχεῖν} τυγχάνειν ἰκ.ν, οἵ γγ. Ε, ἀλκμεωνιδῶν Ἐ, 5. Υ. Ο, 5.ν. 
ἢ ' ἐστὶ ομ;. Ὗ. Ο. ε. ἱ ὑπὲρ] ὑπὸ F.t. 
᾿ " κατὰ] μετὰ Ο. — — —. 
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ἐκπεσεῖν, καὶ δανεισωμένους χρήματ᾽ ἐκ Δελφῶν ἐλευθε- 
ρῶσαι τὴν πόλιν καὶ " τοὺς Πεισιστράτου παῖδας ἐκβα- 
λεῖν), πρὸς δὲ μητρὸς Ἱππονίκου καὶ ἡ ταύτης τῆς "οἰκίας, :ο 

"ἧς " ὑπάρχουσι πολλαὶ καὶ μεγάλαι πρὸς τὸν δῆμον 
185 εὐεργεσίαι. οὐ μόνον δὲ ταῦθ᾽ “ ὑπῆρχεν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ 

αὐτὸς ὑπὲρ τοῦ δήμου θέμενος τὰ ὅπλα δὶς μὲν ἐν Σάμῳ, 
τρίτον δ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει, τῷ σώματι τὴν ἐὔνοιαν, οὐ 15 

χρήμασιν οὐδὲ λόγοις ἐνεδείξατο τῇ πατρίδι. ἔτι δὲ " ἵπ- 

πὼν Ολυμπιᾶσιν ἀγῶνες ὑπῆρχον αὐτῷ καὶ νίκαι ' καὶ 
στέφανοι, καὶ στρατηγὸς ἄριστος, καὶ λέγειν ἐδόκει πάν- 

ιϑότων, ὥς φασιν, εἶναι δεινότατος. ἀλλ᾽ ὅμως οἱ κατ᾽ 

—— " ὑμέτεροι πρόγονοι οὐδενὸς τούτων αὐτῷ συνεχώ- 562 

ρήσαν ὑβρίζειν αὑτούς, ἀλλὼ ποιήσαντες φυγάδα ἐξέβα- 

λον, καὶ Λωκεδαιμονίων "ὄντων ἰσχυρῶν τότε καὶ Δεκέ- 
λείων αὑτὸῖς ἐπιτειχισθήνωαι καὶ τὰς ναῦς ἁλῶναι καὶ 

πάντα ὑπέμειναν, ὁτιοῦν ἄκοντες παθεῖν κάλλιον εἶναι νο-- 

187 μίζοντες ἢ ἑκόντες ὑβρίζεσθαι: συγχωρῆσαι. καίτοι τί 

τοσοῦτον ᾿ἐκέῖνος ὕβρισεν, ἡλίκον "" οὗτος νῦν ἐξελήλεγκ- 

τῶι; Ταυρέαν ἐπάταξε χορηγοῦντω ἐπὶ κόῤῥης. ἔστω 
ταῦτα, ἀλλὼ χορηγῶν "γε χορηγοῦντω τοῦτ᾽ ἐποίησεν, ἴο 

οὔπω τόνδε τὸν νόμον παραβαίνων" οὐ γὰρ ἔκειτό πω. 
εἰρξεν ̓ Αγάθαρχον τὸν γρωφέω" καὶ γὰρ ταῦτω λέγουσιν. 
λαβὼν " γέ τι πλημμελοῦντω, ὥς φασιν, ὅπερ οὐδ᾽ ὀνει- 

— 

x χοὺς] τοῦ ν. τὸν χρόνον F. P. V. Ο. 8. ν: 
Υ ταύτης] ταύτης δὴ Κι r. h ὑμέτεροι] ἡμέτεροι F. ῬΑῪ.Ο. 
2 οἰκίαςἾ οἰκίας συγγενὴς rec. 5. τιν. 

οἰκίας συγγενεῖς γρ. P. ἱ φυγάδα] ἄτιμον καὶ φυγάδα 
ἃ ἧς] οἷς 8. γρ. F. ' : 
Ὁ ὑπάρχουσι] ὑπάρχουσαι Υ. Κ ὄντων ἰσχυρῶν) ἰσχυρῶν ὄντων 
ς ὑπῆρχεν) ὑπῆρχον t. Ἐντ,ν. 
ἃ Ὁ} καὶ τῷ 8. ' ἐκεῖνος ὕβρισεν] ὕβρισεν ἐκεῖνος τ. 
5 ἵππων] ἱππέων Ὗ. Ο. 5. t. v. m οὗτος νῦν] νῦν οὗτος Υ. νῦν οὕτως Κ. 

Γ καὶ στέφανοι οτη. P. V. O. r. s. ἢ γε om. P. 
βὶ ἐκεῖνον) ἐκεῖνον χρόνον t. ἐκεῖνον o γέ τι] γ᾽ ἔτι Ο. 5. γέ τοι ἴ, 
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δίζειν ἄξιον. τοὺς Ἑρμᾶς περιέκοπτεν. ἅπαντα μέν, οἷ- νϑ 
μαι, τἀσεβήματα. τῆς αὐτῆς ἢ ὀργῆς δίκαιον ἐζων τὸ 

* —* ἀφανίζειν 4 ἱερὰν ἐσθητα ἔσθ᾽ ὁ τι τοῦ 'περικόπ- 
τεῖν τοὺς Ἑρμᾶς διαφέρει; οὐκοῦν οὗτος ἐξελήλεγκται 

188 τοῦτο ποιῶν.. — "δὴ τίς ὧν καὶ τίσι ταῦτ᾽ " ἐν- 

᾿ δεικνύμενος. " μὴ τοίνυν "ὑμῖν, ᾿πρὸς τῷ μὴ καλόν, μηδὲ» 

θεμιτὸν νομίζετε ἄνδρες δικασταὶ μηδ᾽ ὅ ὅσιον εἶναι τοιού- 
τῶν ἀνδρῶν οὖσιν ἀπογόνοις, πονηρὸν καὶ βίαιον " καὶ 

ὑβρμστὴν. λαβῶσιν ἄνθρωπον καὶ μηδένα μηδαμόθεν, συγ- 
᾿ — —— —— — χάριτός τινος ἀξιῶσαι. τίνος 15 

᾿ γὰρ ἕνεκα; τῶν " στρατηγιῶν; ἀλλ᾽ οὐδὲ — στρα- 

τιώτης " οὗτος οὐδενός ἐστ᾽ ἄξιος, μή " τι “γε τῶν ἄλλων 

ἡγεμών. ἀλλὰ τῶν λόγων; ἐν οἷς κοινὴ μὲν οὐδὲν πώποτ᾽ 

εἶπεν ἀγαθόν, κακῶς ̓ δὲ ἰδία, πάντας ἀνθρώπους λέγει. 
γόους ἐνεχώ ἢ Δία; καὶ τίς οὐκ οἶδεν ὑ ὑμῶν τὰς ἀποῤ- 563 

——— ὥσπερ ἐν τρωγωδία, [τὰν] τούτου γονάς; ; ᾧ δύο 
" τὰ ἐναντιώτατα συμβέβηκεν εἶ εἶναι" ἡ μὲν γὰρ ὡς ἀλη- 
θῶς μήτηρ, Υ τεκοῦσα αὐτόν, πλέϊστον ἁπάντων ἀνθρώπων 

. εἶχε γοῦν, ἡ δὲ δοκῶσα καὶ " ὑποβαλομένη πασῶν ἣν ἀνο- ς 

ητοτάτη γυναικῶν. σημέϊον δέ᾽ ἡ μὲν γὰρ ἀπέδοτο εὐ- 
᾿ βθὺς "γενόμενον, ἡ ἡ δ᾽ ἐξὸν αὐτῇ βιλτίω' πρίασθαι " ** 

τιμῆς τοῦτον ἠγόρασεν. καὶ γάρ τοι διὼ τοῦτο ' τῶν 

ΟΡ ἐργῆς--οοὐκοῦν τοῦ. in margine ὀ Ῥ οὗτος om. t. οὗτός γε Γ΄. 

— 

», ς το} τοῦ ἴε, 

ἡ ἥερα,, ἐσθῆτα in margine S. ὁ γε, Ρ 
— Ἴ κόπτειν 8, 5 τὰ om. S.kx.r 
" δὴ} δὲ Κιτ [ γὰρ οτη. pr. Υ 

ΡΝ Ἢ 5 γενόμενον} γοόμενωι V. γενο- 
ἃ ὑμῖν οἵα. F. post καλὸν po - γένόμενον 

nunt k.r. ὑμεῖς γρ. 8. ———— * 
Υ πρὸς τῷ] πρὸς τὸ Κα, “ξὰ κ ταύτης τῆς] τῆς ἴσης ἘΚατα.ν, 

᾿ τῶν πηΐο οὐ ον. F.k.r.t.v. 

553 



630 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ οκ. ΧΧΙ. 

οὐ προσηκόντων ἀγαθῶν κύριος γεγονώς, καὶ πατρίδος το 
ἱ τετευχὼς ἣ νόμοις τῶν ἁπασῶν πόλεων μάλιστα οἰκεῖ- 
σθαι δοκεϊ, οὐδένα οἴμιαι τρόπον φέρειν οὐδὲ χρήσθωι τού- 
τοῖς δύνατωι, ἀλλὰ τὸ τῆς φύσεως " βάρβαρον ἀληθῶς 

καὶ θεοῖς ἐχθρὸν ἕλκει καὶ βιάζεται, καὶ φανερὸν ποιέϊ 
τοῖς παρϑῦσιν ὥσπερ ἀλλοτρίοις, ὅπερ ἔστιν, αὐτὸν χρώ- τ: 

μένον. , 

192 Τοσούτων τοίνυν καὶ τοιούτων " ὄντων τῷ βδελυρῷ τού- 
— » 7* 

τῳ καὶ ἀνωιδέ! “ ὧν βεβίωται, ἔνιοί μοι προσιόντες ὦ 

ἄνδρες δικασταὶ τῶν χρωμένων αὐτῷ, παραινοῦντες ὠπαλ- 
λαγῆναι καὶ καθυφεῖναι τὸν ἀγῶνα " τουτονί, ἐπειδή με :ο 

Ν 4 ς Ἁ ᾿ 4 Ν ᾿ δ 4, ὃ; τ: “- 

᾽ μῆ πείθοιεν, ὡς μὲν οὐ “πολλὼώ καὶ δείνώ “ἘΠ᾿ οηκὲν ου- 
ιν Ν δί ε “ ὃς δ ἔ ἃ 4 7) »“ ν΄ 

τὺσὶ καὶ δίκην ἡντινοῦν ἂν δοίη " δικωίως τῶν πεπρωγμέ- 
᾽ 24 της, — -»- " / 

193 0 οὐκ ἐτόλμων λέγειν, ἐπὶ ταῦτω δ᾽ ἀπήντων ὡς 

“ἥλωκεν ἤδη καὶ κατεψήφισται" τίνος τιμήσειν ᾿ αὐτῷ 

“ προσδοκᾶς τὸ δικωστήριον ; οὐχ, ὁρᾶς ὅτι πλουτέϊ καὶ ἐς 
ν — — ———— μὴ τού- 

“σοῖς αὑτὸν —— καὶ ἐλάττω πολὺ τῇ πόλει 

194.“ καταθεὶς ἢ ὅσα᾽ σοι δ ἴδωσι Ὁ καταγελάσῃ." ἐγὼ δὲ 

πρῶτον μὲν οὐδὲν ἀγεννὲς ὑμῶν —— οὐδ᾽ — 

** τιμήσειν. οὐδενὸς ἐλάττονος τούτῳ " ἢ ὅσον " κά- 564 
ταθεὶς " οὑτοσὶ παύσεται τῆς ὕβρεως" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ μά- 

λιστω μὲν θάνατος, εἰ δὲ μή, πάντω τὰ ὄντω ἀφελέσθαι. 

Ἰ τετευχὼς] τετυχηκὼς F. k.r. ν. t αὐτῷ] αὐτὸν Κ. 

βάν ἔνθα —* ὡς ἀληθῶς , δὴ] * t. Ἢ. 

Ρ τουτονὶ] * t. * — κατωγελάσει Ἐ. 
—— καὶ δεινὰ] δεινὰ καὶ πολ- ἦς ὴ Ἰσὼ ἧς ἂν 8. 

— ΟΝ ὅτις Ῥ, 5.Ὑ. Ὁ. 5. ἃ καταθεὶς) καθεὶς k. r. 
Ὁ, Ν 7 2 — 

5 δικαίως ante ἄν ponunt k. r. οὗτοσὶ] οὗτος S. k. οὑτωσὶ F. τ. 

post ἄν F. τ ν. 
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ἔπειθ᾽ ὑπὲρ τῶν τούτου λειτουργιῶν καὶ ἡ τριηραρχιῶν καὶ 5 
᾿ χρϑτῶν τοιούτων λόγων ὡδὶ γιγνώσκω. εἰ μέν ἐστιν ὦ ἄν- 

δες ᾿Αθηναῖοι τὸ λειτουργεῖν τοῦτο, τὸ ἐν ὑμῖν “ λέγειν “ ἐν 
J ἁπάσαις ταῖς ἐκκλησίαις καὶ πανταχοῦ “" ἡμεῖς οἱ λει- 

Ἵ “΄ τουργοῦντες, υ ἡμεῖς οἱ ̓ προεισφέροντε ς ὑμῖν, ἡμεέις οἱ 
" σπλούσιοί ἐσμεν," εἰ τὸ " τὰ τοιαῦτα λέγειν, τοῦτ᾽ ἔστι το 
ΗΝ δδδριθω 

᾿ λαμπρότατον ' γεγενῆσθαι" ἀποκναίει γὰρ ἀηδία δήπου 
δ... Μαλτάναι θέᾳ καθ ἑκάστην " τὴν ἐκκλησίαν ταῦτα λέ- 

᾿ς ἡφόγων. εὐ μώτοι τί ποτ᾽ ἐστὶν "ἃ λωτουργεῖ τὴ — ἀληθείᾳ δεῖ τς 
ο΄ φκόπεν, ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς ἐρῶ. καὶ θεάσασθε ὡς δικαίως 
τ΄] αὐτὸν ἐξετάσω, πρὸς ἐμαυτὸν κρίνων. οὗτος, ὦ ἄνδρες 
ἙΝ ᾿Αθηναῖοι, γεγονὼς ἔτη περὶ πεντήκοντα ἴσως ἥ μεκρὸν 

ΚΒ ἔλαττον, οὐδὲν ἐμοῦ πλείους λειτουργίας ὑμῖν λελει- 
197 τούργηκεν, ὃς δύο καὶ τριάκοντα ἔτη γέγονα. κἀγὼ μὲν :ο 

. κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους ἐ ἐτριηράρχουν, εὐθὺς ἐκ παίδων 
ἐξελθών, ὅτε σύνδυο " ἦμεν οἱ τριήραρχοι. καὶ " τἀναλώμει- 

᾿ τῷ πάντα ἐκ τῶν ἰδίων [Ὁ οἴκων] ᾿ἐδαπανῶμεν καὶ τὰς 
γαῦς "ἐπληρούμεθ᾽ αὐτοί" οὗτος δέ, ὅτε μὲν κατὰ ταύτην 

ο΄ πὴν ἡλικίαν ᾿ ἦν ἣν ἐγὼ νῦν, οὐδέπω Λειτουργ εἰν ̓  ἤρχετο, -: 

Π χοϑτηνκαῦτα δὲ τοῦ πρώγματος ἥπται, ὅτε πρῶτον μὲν 
τ΄ διακοσίους καὶ χιλίους πεποιήκατε συντελεῖς ὑμεῖς, παρ᾽ 

ς τριηραρχιῶν) τῶν τριηραρχιῶν P. ᾿ ἀληθείᾳ) ἀληθείᾳ μειδίας k. τ, 
8. V. Ο. ε. ἴῷὁ ἔλωττων ὃ. vuig. v 

αν μον τυ ν᾽ τὴν αν 
ante ἁπάσαις οἴ". pr. v. — θεν θα 

* ὁμ2} ἀριοφίρω- Ρ οἴκων ὁπ. Κ' Υ΄ 

—— 0. —— P.S. V.Ov. 

F.8. " ἐπληρυύμεθ" ἐπληροῦμεν ἘΞΚοτ, 
εν. . 

τῇ σαι. — ——— 
᾿ γεγενῆσθαι: γενέσθαι k. τ. 
Χ χὴν ὁη!. — ἤρχετο ἤὄρκται γρ. 8 

Β54 
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F “Ἢ 

ὧν εἰσπραττόμενοι " τάλαντον τωλάντου μισθοῦσι τὰς 
“ «ε ΄ 

τριηραρχίως οὗτοι, " εἶτα " πληρώματα ἡ πόλις παρέχει 565 
Ὕ 7 δι 4 . — 9. "Ὁ αν »“» ᾿ ν ἃ 

καὶ σκεύη δίθωσιν, στ᾿ αὐτῶν ενίοις τῇ ἀληθείω τὸ ἡ μη- 
᾿ ΕΣ * » ΄ ——— 

δὲν ἀναλῶσα: καὶ δοκεὶν λελειτουργήκένωι καὶ τῶν ἀλ- 

1909 λων λειτουργιῶν 5 ἀτελέσι γεγενήσθαι περίεστιν. ἀλλὰ 
Ν »νῃ Mä ΄ οὔθ᾽ 7 ——— δὲ 

μὴν τί ἄλλο; τρωγωδοις κεχορηήγηκε ποῦ ουτος, ἐγῶ Θὲ5 
» ων ᾿ 7 84 “- Ν φν 3 7 

αὐληταῖς ἀνδράσι. καὶ ὅτι τοῦτο τὸ ἀνώλωμω ἐκείνης 

τῆς δαπάνης " πλέον ἐστὶ πολλῷ, οὐδεὶς ἀγνοέϊ δήπου. 

κἀγὼ μὲν ἐθελοντὴς νῦν, οὗτος δὲ καταστὼς ἐξ ἀντιδό- 
Ζ ἱ Φ 7 ᾽ δι 7 ς »ν»ν δ δ ⸗ * 

σεως τότε, οὗ χάριν οὐδεμίαν “ αὐτῷ θήπου δικαίως ἄν το 
ε Ν ᾽ 

᾿ εἱστίωκω τὴν φυλὴν ἐγὼ καὶ Παν- 
᾿ 7 7 - δ' g ὑδέ « X 

χοοαθηναίοις κεχορήγηκω, οὗτος ουδετερὼω. ἡγεμῶν συμ- 
« », ν ᾿ * 

μορίας ὑμῖν ἐγενόμην ἐγὼ ἔτη δέκω, ἴσον Φορμίωνι καὶ 

Λυσιθείδῃ καὶ Καλλαίΐίσχρῳ. καὶ τόις πλουσιωτάτοις, 
" 

ἀν» δ: 
τις “ἔχοι. ὃ τί ἔτι ; 

ν ΄ ⸗ 3 ε 7 : ἌΝ Ως ε * 

εἰσφέρων οὐκ ἀπὸ ὑπαρχούσης ἢ οὐσίας (ὑπὸ γὰρ τῶν ι5 
» Ζ 5 7 5 —— δ “ « 
ἐπιτρόπων ἀπεστερήμην), ἀλλ᾽ ὠπὸ τῆς δόζης ὧν ὁ πῶ- 

τήρ μοι κατέλιπε καὶ ὧν δίκαιον ἦν με δοκιμασθέντω 
2 Ἃ Ὰ δ' ὟΝ . ς »ν 

κομίσασθαι. ἐγὼ μὲν ᾿ οὖν οὕτως ὑμῖν προσενήνεγμιι, 
7 ᾿ * 53, 7 7 Ξε 

Μειδίας δὲ πῶς ; οὐδέπω καὶ τήμερον " συμμορίας ἦγε- 
΄ » ἣλ * « 3 

μῶὼν γέγονεν, οὐδὲν τῶν πατρῴων ἀποστερηθεὶς ὑπ᾽ οὐδὲ- :ο 
» ΄- » Ν 3 

νός, ἀλλὼ παρὼ τοῦ πατρὸς πολλὴν οὐσίαν παρωλαββών. 
“1 ᾽ Ξε ΓΝ ς 

2οἱ τίς οὖν ' ἐστὶν ἡ λωμπρότης, ἢ τίνες αἱ λειτουργίαι καὶ 

δας 

ἃ τάλαντον] ταλάντων S. ς αὐτῷ om. S. post δήπου μΡο- 
x εἶτα] ἔπειτα Κ. τ. nunt F.k. τὶ 
Υ «ληρώματα]) τὰ πληρώματα V. d ἔχοι] ἔχη ἴον. 

κ, t. ν. ὁ τί ἔτι om. pr. Κ. 
2 μηδὲν] μηδένα V. Γ εἱστίακα] ἑστίακα Κ. τ. 
ἃ ἀτελέσι] ἀτελεῖς P. V. Κ, Υ. 8. 5 οὐδέτερα οὐδέτερον Υ. 
Ὁ πλέον ἐστὶ πολλᾷ S. r. πλεῖόν Ὁ οὐσίας] αἰτίας γ΄. 

ἐστι πολλῷ P. V. Ο. 5. ἐστὶ πολλῶ ' οὖν ΘΟ}. t. v. 
(adscriptis rec. in margine his: Κ συμμορίας ἡγεμὼν} ἡγεμὼν συμ» 
λείπει τὸ μεῖζον) ἴκ, vulg. πολλῷ μορίας Κ. Υ. 
πλεῖόν ἐστιν. Ι ἐστὶν om. F. t. v. 
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τὼ σεμνὰ ἀναλώματα Ἧ τὰ τούτου ; ἐγὼ μὲν " γὰρ οὐχ, 
ὁρῶ, πλὴν. εἰ ταῦτά. τις θεωρέϊ' οἰκίαν ὠκοδόμηκεν “ Ἐ- 

τ λευσῖνι τοσαύτην ὥστε πᾶσιν ἐπισκοτεῖν τοῖς ἐν τῶ τόπω, : 

καὶ εἰς μυστήρια τὴν γυναῖκα ἄγει, κἂν ἄλλοσέ ποι 

βούληται, ἐπὶ τοῦ λευκοῦ ζεύγους τοῦ ἐκ Σικυῶνος, καὶ 

τρεῖς ἀκολούθους ἢ τέτταρας αὐτὸς ἔχων διὰ τῆς ἀγορᾶς 
σοβέϊ, κυμβία καὶ ῥυτὰ καὶ ἢ φιάλας ὀνομάζων οὕτως ς66 

105 ὥστε τοὺς Ἱ παριόντας ἀκούειν. ἐγὼ δ᾽ ὅσα μὲν τῆς ἰδίας 

τρυφῆς ἕνεκα '" Μειδίας καὶ περιουσίας κτᾶται, οὐκ οἶδ᾽ 
ὅ τι τοὺς πολλοὺς ὑμῶν ὠφελεῖ" ἃ δ᾽ ἐπαιρόμενος " τού- 
τοῖς ὑβρίζει, ἐπὶ πολλοὺς καὶ τοὺς τυχόντας ᾿ ὑμῶν ἀ- 9 

* . ὅ « "ἡ " δεῖ * — - 7 — 

οὐ φικνούμενω ὁρω. οὐ “ δει δὴ τὼ τοιαῦτα ἑκάστοτε τιμᾶν 

οὐδὲ θαυμάζειν ὑμᾶς, οὐδὲ τὴν φιλοτιμίαν ἐκ τούτων κρί- 

αγειν, εἴ τις οἰκοδομέϊ λαμπρῶς ἢ θεραπαίνας κέκτηται 

πολλὰς ἢ σκεύη " καλά, ἀλλ᾽ ὃς ἂν ἐν τούτοις λαμπρὸς 

᾿ καὶ φιλότιμος γἤ, ὧν ἅπασι : μέτεστι τὸς πολλοῖς το 

ὑμῶν" ὧν οὐδὲν — τούτῳ προσόν. - 
293 ᾿Αλλὰ "νὴ Δία ἢ τριήρη ἐπέδωκεν ταύτην γὰρ " οἶδ᾽ 

ὅτι ῥρυλήσει, καὶ φήσει ““ ἐγὼ ὑμῶν τριήρη ἐπέδωκα." 
οὑτωσὶ “ δὴ ποιήσατε, εἰ μὲν ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι Φιλοτι- , 

—* — ἐΐνεκα ταύτην ἐπέδωκεν, ἣν προσήκει τῶν τοιούτων κι 
ἔχειν χάριν, ταύτην ἔχετε αὐτῷ καὶ ἀπόδοτε, ὑβρίζειν δὲ 

πὸ τὰ αδητ τούτου om. F. P. 5, 
ἜσΟ εν. 

9 om. Κι τ, 
5 '᾿Ἔλευσῖν ἐν ἐλευσῖνι Ε΄ Κι τοι, 

v. 
Ρ φιάλας) φιάλας καὶ τὰ τοιαῦ- 

τα x. Γ, 

4 παριόνταςἾ παρόντας F. v. 
τ Μειδίας om. τ΄ 
" χούτοιςἾ τούτους Ῥ, 5. 
τ ἐμῶν} ΒΥ ε, 
" δεῖ δὴ 5, vulg. δὴ δεῖ. 

Ἀ καλὰ Υ. Ο. 5, P.k.r. 
vulg. πολλά. ΜΕΝ 

γ ἢ ἮΎ. 5. 
᾿ μέτεστι ἐνύκαμρς ἀ λεν 

" γὴ * μὴν γρ. Ἐ. μὴν διὰ 
correctus 8 

Ὁ τριήρη] τρήρη ΨἘ.Ρ.5.ΥῪ 0. 
8,ἴ, V. 

ς (ἷ} εὖ οἶδ᾽ Ἐς Ο. k.r. t. ν. 
4 βρυλήσε!} θρυλλήσει τι t. ν; 
ς δὴ] δὲ 5, 
Γ ἐεκα͵ ἕνεχε Ε, ἕνεκα κ. τ. 



634 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ οἱ, ΧΧΙ. 

μὴ δῶτε" οὐδενὸς γὰρ πρώγματος οὐδ᾽ ἔργου τοῦτο συγ- 
χωρητέον. εἰ δὲ δὴ καὶ δειλίας καὶ. ἀνανδρίας ὅ ἕνεκα 

δειχθήσεται τοῦτο πεποιηκώς, μὴ " παρακρουσθῆτε. πῶς :ο 

οὖν εἴσεσθε; ἐγὼ καὶ τοῦτο διδάξω, ' ἄνωθεν δέ βραχὼς 

Σ γὰρ ἔσθ᾽ ὁ λόγος, ὃν λέξω, ' κἂν ἄνωθεν ἄρχεσθαι δοκῇ. 
204 ἐγένοντο εἰς Εὔβοιαν ἐπιδόσεις παρ᾿ ὑμῖν πρῶται" τούτων 

οὐκ ἦν Μειδίας, ἀλλ᾽ ἐγώ, καὶ συντριήραρχος ἦν μοι Φι- 
λῖνος ὁ Νικοστράτου. ἕτερωι δεύτεραι μετὰ ταῦτα εἰς 38 
ἼΟλυνθον᾽ οὐδὲ τούτων ἦν Μειδίας. καίτοι τόν γε " δὴ 

φιλότιμον " παντώχοῦ προσῆκεν ἐξετάζεσθαι. τρίται “ νῦν 

αὗται γεγόνασιν ἐπιδόσεις" ἐνταῦθω ἐπέδωκε. πῶς ; ἐν 
τῇ βουλῇ γιγνομένων ἐπιδόσεων ἢ παρὼν οὐκ ἐπεδίδου 567 

20o5 τότε" ἐπειδὴ δὲ πολιορκέισθαι τοὺς ἐν Ταμύναις στρω- 
τιώτας ἐξηγγέλλετο, καὶ πάντας ἐξιέναι τοὺς ὑπολοί- 

ποὺς ἱππέως, ὧν εἷς οὗτος ἦν, προεβούλευσεν ἡ βουλή, 
2 Ν Ν 7 7 ᾽ ἃς χὰ “ 

τηνικαῦτω φοβηθεὶς τὴν ἃ στρατείαν ταύτην εἰς τὴν ἐπιοῦ- 5 

σαν ἐκκλησίαν, πρὶν καὶ προέδρους καθίζεσθαι, ᾿ παρελ- 
βθὼν ἐπέδωκεν. τῷ " δῆλον, ὥστε μηδ᾽ ἀντειπεῖν αὐτὸν 
» * Κα 7 7, — 22 
ἐχεῖν, οτέ τὴν στρωτείον φεύγων, οὐ φιλοτιμίδι, τοῦτ 

206 ἐποίησεν; τὸς μετὼ ταῦτω πρωχθεῖσιν ὑπ᾽ αὐτοῦ. τὸ το 
Ἁ Ν * ε » ω δῦ u “.. 7 * 

μὲν γῶρ πρωτὸν, ὡς οὐκ εὐῦκει, “ προιούσης τῆς εἐπκκλη- 

σίας καὶ λόγων γιγνομένων, τῆς τῶν ἱππέων βοηθείως 
ἤδη δέν, ἀλλ᾽ ἀνωπεπτώκει τὼ τῆς ἐξόδου, οὐκ " ἀνέβαι- 

Ἂν, F * —— -ς Ν ΄ 7 

γεν ἐπὶ τὴν ναῦν ἣν ἐπέδωκεν, ἀλλὰ τὸν μέτοικον ἐξέ- 

8. ἕνεκα] εἵνεκα v. Ρ παρὼν] παρ᾿ ὧν F. 
" φραρακρουσθῆτε] παρακρουσητε 4 στρατείαν] στρατιὰν K. Υ. 

ΡΓ, 5. ι πίο ; 
' ἄνωθεν---- λέξω οἵω. τ. οἵ pr. k. ᾿ παρελθὼν] παρελθὼν F. 
Κ γὰρ ἴῃ margine 8, " δῆλον] δήμῳ correctus F. 
Ι κἂν---- δοκῇ οἵω. δ. ἵκ, τ᾿ ἱ στρατείαν] στρατιὰν k. τ. 

m δὴ om. ΚΟΥ. ὃ προϊούσης] προϊούσης ἤδη K. r. 

" φανταχοῦ] πανταχῇ Κ. τ. 5 ἀνέβαινεν] ἐνέβαινεν F. τ. t. ν. 

9 γῇ] τοίνυν P. V. 5, 

κῶν, 
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'πέμψνε τὸν Αἰγύπτιον, Πάμφιλον, αὐτὸς δὲ μένων ἐνθάδε τ: 
τοῖς Διονυσίοις διεπράττετο ταῦτ᾽ ἐφ᾿ οἷς νυνὶ κρίνεται" 

207 ἐπειδὴ δὲ ὁ στρατηγὸς Φωκίων μετεπέμπετο τοὺς ἐξ ̓Αρ- 
γούρας ἱππέας ἐπὶ τὴν διαδοχὴν καὶ κατείληπτο σοφι- 

ζόμενος, τότε ὁ δειλὸς καὶ κατάρατος " οὑτοσὶ λιπὼν τὴν :ο 

J τάξιν ταύτην ἐπὶ "τὴν γαῦν ὥχετο, καὶ ὧν ἱππαρχεῖν 

ἄ ἠξίωσε σαρ ὑμῶν ἱππέων, τούτοις οὐ συνεξῆλθεν. εἰ δ᾽ ἐν 
᾿ τῇ θαλάττῃ κίνδυνός τις * — δῆλα ὅτι ὥχετ᾽ 

ἥν 2408 ἄν. οὐ μὴν ΝΜιδήρατός γε" οὕτως ὁ “ τοὺ Νικίου, ὃ ὁ —⸗ 

Ὃ πητός, “ὁ ἄπαις, ὁ παντάπασιν ἀσθενὴς τῷ σώματι" 15 
οὐδ᾽ Εὐκτήμων ὁ τοῦ Αἰσίωνος, οὐχ, οὕτως" οὐδ᾽ Εὐβύδη- 

ὁ τοῦ Στρατοκλέους᾽ ἀλλ᾽ αὐτῶν ἕκαστος ἑκὼν ἐπι- ' 

zt ν τμήρ οὐκ ἀπέδρα ᾿ταύτην τὴν “στρατείαν, ἀλλὰ 

. τὴν μὲν" ἐπίδοσιν ἐν χάριτος μέρει καὶ δωρεᾶς παρεῖχον 568 

ὃ πλέουσαν τῇ πόλει, οὗ ἱ δ᾽ ὁ νόμος προσέταττεν, ἐνταῦθα 

— σώμασιν αὐτοὶ λειτουργεῖν ἠξίουν. ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ἵπ- 
παρχος Μειδίας, ἀλλὰ τὴν ἐκ τῶν νόμων τάξιν λιπών, 

οὗ δίκην ὀφείλει τῇ πόλει δοῦναι, τοῦτ᾽ ἐν εὐεργεσίας 

ἀρθμήσει — καίτοι τὴν τοιαύτην τριηραρχίαν, ὦ πρὸς 
“θεῶν, πότερον ' τελωνίαν καὶ πεντηκοστὴν καὶ ἢ λιπο- 

- φαξίαν καὶ " στρατείας ἀπόδρασιν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 

ἁρμόττει καλέειν, ἢ φιλοτιμίαν ; οὐδένα γὰρ τρόπον ἄλλον το 

ἐν τῶς ἱππεῦσιν αὑτὸν ἀτελῆ ποιῆσαι ἣ στρατείας δυνά- 

᾿ς ἘΠ ΠΑΝ 

—— 

Υ τοῖς] ἐν τοῖς . V. O. 5.1. abesset: displicet enim ἐπίδοσις 
Ὁ οὗτοσὶ] οὗτος F.t. πλέουσα. 
" χὴν δηΐο ναῦν oin. 8. ἱ δ' ἢ δὲ 5. 
Ὁ οὕτως εὗτος Ὑ. Ο. 5. οὐχ οὕτως Κ θεῶν) τῶν θεῶν F.k.x. 

F.kar. om. τ, ᾿ πσελωνίαν} τελωνείαν Ἐπν. οἱ 
“ σοῦ οἵη, ν. correetus k. 
ante ἀγαπητὸς ομ. k. τ. π᾿ Ἀποταξίαν F. P. S. V.O. k. 
«αὶ ἅπα,,Ἶ ἄταις . ὁ ταῖς F—yF. νυΐρ. λειποταξίαν. 
ἔ ταύτη» Malim ταύτῃ. 5 στρατείας} στρατιᾶς k. τ. 
κ στρατείαν) στρατιὰν τ. Ὁ στρατείας δυνώμενος) ϑυνώμενος 
5 ὀκίδοσιν ποβοίο an γοοϊίιι5 στρατιᾶς ἰκ, τ΄ 
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7 “ δί Ρ Ν ε — J 

μένος ταύτην εὕρηκε Μειδίας ἢ καινὴν ἱππικῆς τινὼ πεν- 

αιοτηκοστήν. καὶ γὰρ ἢ αὖ τοῦτο. τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν 

ἐπιδόντων " τριηράρχων παρωπεμπόντων ὑμᾶς, ὅτε δεῦρ᾽ 

"ἀπεπλεῖτε ἐκ ᾿ Στύρων, μόνος οὗτος οὐ παρέπεμπεν, ιϑ 

ἀλλ᾽ ἀμελήσας ὑμῶν χάώρωκας καὶ βοσκήματα καὶ θυ- 
᾽7ὔ ε «ἊἮΝἮ u — “ον Χ .. εν 7 

ρώματω ὡς αὑτὸν " καὶ ξύλω εἰς τὼ ἔργω " τὼ ἀργύρειω 
ἐκόμιζε, καὶ χρηματισμός, γ οὐ λειτουργίω γέγονεν ἡ 

7 “ 7 7 ᾽ ᾿ς Ν ς » 

τριηρωβχίῶ τῶ κατοῶπστυστω τοῦτ. ζ- ὠὡλλῳώ μῆν ως ἀληθῆ 20 

΄ 7 Ζ X èRX * 7 ἃ “ * Γ Ἁ 

λέγω, "σύνιστε * τῶ TMA τούτων υμεις, ὁμῶως δὲ 

καὶ —— ὑμῖν καλῶ. 

211 . ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. 

Ὁ Κλέων ΣΞουνιεύς, ᾿Αριστοκλῆς Παιανιεύς, Πάμφιλος, Νική- 

ρατος ᾿Αχερδούσιος, Εὐκτήμων ἸΞφήττιος, καθ᾿ ὃν καιρὸν ἐκ τύ- 15 

ρῶν ἀπεπλέομεν δεῦρο τῷ στόλῳ παντί, ἐτύχομεν τριηραρχοῦντες 
καὶ αὐτοὶ ὃ καὶ Μειδίας ὁ νῦν κρινόμενος ὑπὸ Δημοσθένους, ᾧ 

212 μαρτυροῦμεν. παντὸς d δὲ τοῦ στόλου πλεόντων ἐν τάξει, καὶ τῶν 569 
ἐ τριηράρχων ἐχόντων παράγγελμα μὴ χωρίζεσθαι ἕως ἂν δεῦρο 
καταπλεύσωμεν, f Μειδίας ὑπολειφθεὶς τοῦ στόλου, καὶ γεμίσας 
τὴν ναῦν ξύλων καὶ χαράκων καὶ βοσκημάτων καὶ ἄλλων τινῶν, 5 
κατέπλευσεν εἰς Πειραιᾶ μόνος μεθ᾽ ἡμέρας δύο, καὶ οὐ συγκατέ- 
στήσε τὸν στόλον μετὰ τῶν ἄλλων τριηράρχων. 

413 ἘἾ τοίνυν ὡς ἀληθῶς, δ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἢ δϊώπερ 

ἱ φήσει " καὶ ' κατωλαζονεύσετωι πρὸς ὑμᾶς αὐτίκω δὴ το 

Ρ καινὴν ἱππικῆς] κενὴν ἱππικήν S. ς καὶ post αὐτοὶ om. P. 8, 0, 5. 
4 αὖ τοῦτο P. k.r. αὐτοῦ τὸ 8. 4 δὲ7 δέκα V. Ο. 5. δὲ καὶ 8. - 

Υ. 5. vulg. αὖ τότε. 5 τριηράρχων] τριηραρχῶν 8. V. 8. 
Τ᾿ τριηράρχων F. vulg. τριηραρχῶν. t. τριηραρχικῶν Ὁ. 
5. ἀπεπλεῖτε) ἐπεπλεῖτε P.O. 8. ΓΜειδίας] Μειδίας δὲ V. cum 
 Στύρων}] σκυθῶν correctus S. Anecd. p. 17.. 

et marg⸗ V. 5. om. P. 
ἃ καὶ ξύλα on. r. Ἀ οἵάπερ Reiskius: Llibri ὥπερ. 
x τὰ ἀργύρεια) τὰ ἀργύρια k. τ. ᾿ φήσει] φησὶ ῬΟΎ. Ο. k. τ΄ 5. 

ἀργύρια Ῥ. 8.0.0. 5. οἵ correctus v. 
Υ οὐἽ οὐχὶ Κι τ. t. v. Κ καὶ om. 8. 
2 μὲν τὰ] μετὰ Ὗ. 5. ' καταλαζονεύσεται] καταλαζο- 
ἃ ὑμεῖς οἴῃ, F. 5. Υ.0.5.ἴ.ν., νεύεται P.S.V. Ο. Κι τ. 5.ν. 
Ὁ Κλέων] λέων t. ν. 
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μάλα, τοιαῦτ᾽ ἦν " αὐτῷ τὰ  λελειτουργημένα καὶ πε- 

πραγμένα, καὶ μὴ τοιαῦτα οἷα ἐγὼ δεικνύω, οὐδ᾽ οὕτω 
Σ δήπου τό γε δοῦναι δίκην " ὧν ὕβρικεν " ἐκφεύγειν ταῖς 

ρον δίκαιος ἂν ἦν. ἐγὼ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι πολλοὶ 

πολλὰ κἀγαθὰ ἢ ὑμᾶς εἰσὶν εἰργασμένοι, οὐ κατὰ τὰς τι- 
Μειδίου λειτουργίας, οἱ μὲν ναυμαχίας νενικηκότες, οἱ 

δὲ πόλεις εἰληφότες, οἱ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ " ὑπὲρ τῆς 
πόλεως στήσαντες τρπαια; ἀλλ᾽ "ὅμως οὐδενὶ "πώποτε 

δον" ἐλύκατε τὴν δωρεὰν ταύτην οὐδ᾽ ἂν δοίητε, ἐξέ- 

γα: τοὺς ἰδίους “ἐχθροὺς ὑβρίζειν αὐτῶν ἑκάστῳ, " ὁπότ᾽ :ο 
415 ἂν βούληται καὶ ὃν ἂν δύνηται τρόπον. οὐδὲ γὰρ Αρμο- 

δίῳ καὶ ᾿Αριστογείτονι" τούτοις γὰρ " δὴ μέγισται Υ δέ. 
— δωρεαὶ παρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ " μεγίστων. οὐδ᾽ ἂν 

᾿ ὙΝ ερηβνρδαμε μασόμλεν ἀνημραότι 
τ" χαὶ ὑβρίζειν αὐτοῖς ὃν ἂν βούλωνται" ὑπὲρ γὰρ αὐτοῦ :ς 

τούτου τὰς ἄλλας ἔλαβον δωρεάς, ὅτι τοὺς ὑβρίζοντας 
ἔπαυσαν. 

2:16 Ὅτι τοίνυν “ καὶ κεκόμισται χάριν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι 
παρ ὑμῶν, οὐ μόνον: ὧν αὐτὸς λελειτούργηκε λειτουργιῶν 

ἀξίαν (μικρὰ γὰρ αὕτη γέ τις ἦν) ἀλλὰ καὶ τῶν μεγί- 570 
στῶν, καὶ τοῦτο βούλομαι δέξαι, ἵ —2* μηδ᾽ ὀφείλειν οἷη- 
σϑέ — τῷ καταπτύστῳ τούτῳ. ὑμεέϊς γὰρ ὦ ὁ ἄνδρες ̓Αθη- 
γατοι 4 ἐχειροτονήσατε τοῦτον τῆς παράλου ταμίαν, ὄντα 

wPost αὐτῷ οὐπὶ S.r.omisi καί, pr. P. 

ἌΣ 5 

— 

—222* * Nom. γρ. 8. 
ὁ ἐκφυγεῖν ῬΟῪ. O. r. 5. et cor- — ——— μέγισται pont 

reetus v. γρ. S. post δωρεαὶ Κ΄ τ. δίδονται 5. 
Ρ ὑμᾶς εἰσὶν} εἰσὶν ὑμᾶς k. εἰσὶν Ὑσ βοῆς. μεγίστων οὐ δέδοται 

ες - νὸν ᾿ τοῦτο γρ. 8. 
" τῆς πέλεως ἐ Κι τ᾿ 5 ἠνέσχεσθε} ἠνέχεσθε 5. 
——— Nom. τ, 
" σύευοτε post τούτων ponunt P. “ καὶ ante κεκόμωσται om. S. 

ΕὟ. ante τοῦτο om. k. 
τ ἐδώκατε) δεδώκατε ΡΒ.Υ.0... ὁ ἐχειρον. τοῦτω τοῦτον ἔχειροτ. 
5 ὑπκότ᾽ ἀν} ὅπκιν ἐὰν 5, V. ς«, et Κι τ. 
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τοιοῦτον οἷός ἐστι, καὶ πάλιν ἵππαρχον, ὀχέϊσθαι δὼ 5 
— — » * » 7 

τῆς ἀγορᾶς ταὶς πομπαῖς οὐ δυνώμενον, καὶ μυστηρίων 
J * 

ἐπιμελητὴν καὶ ἱεροποιόν “ποτε καὶ [βοώνην, καὶ τὼ τοιαῦ-: 

217 τῶ ' δή. εἶτα πρὸς τῶν θεῶν τὸ τὴν τῆς φύσεως κακίαν. 
καὶ ἀνανδρίαν καὶ πονηρίαν ταῖς παρ ὑμῶν ἀρχαῖς καὶ ἴο 

»Σ“ἍΨ, — » * * ε ὃ 

τιμαῖς καὶ χειροτονίωις ἐπωνορθοῦσθωι μικρὰν ὑπολώμ»- 
΄ος 7 Ν » -" 

βάνετε εἶναι δωρεὰν καὶ χώριν ; καὶ μὴν εἴ τις αὐτοῦ 
ΒΨ φ' Ὁ 4 — F 

ταῦτ᾽ ἀφέλοιτο “ ἱππάρχηκω, τῆς παράλου τωμίας γέ- 
3» " F * Ν ἈΝ 

418 “ γονω, τίνος ξ ἄλλου ἔστ᾽ ὥξιος " οὗτος ; ἀλλὼ μὴν 
" »ὝἭ7 “ΟΝ 2 .“ “Ὃ Χχ * 7] ς 

κἀκεινό γ᾽ ἐπίστασθε, ὅτι τῆς μὲν παρώλου τὠμιεύσως τ5 
»"» - "»"" ΕΝ ΄ 7 ε Ἁ ΦγωΝ. 

Κυζικηνῶν ἥρπωσε πλεῖον ἡ πέντε τώλαντω, ὑπὲρ ὧν ἵνα 
Ν “ ἶ ἂν ᾿ ͵ —* 

μὴ δῷ δίκην, πάντα τρόπον ' περιωθῶν καὶ ἐλωύγων τοὺς 
" Ἶ Μ X εὖ ΕἸ 

ἀνθρώπους καὶ τὼ σύμβολω συγχέων τὴν " μὲν πόλιν ἐχ;- 

θρὰν τῇ πόλει πεποίηκε, τὼ χρήματω δ᾽ αὐτὸς ἔχει, ἵπ- 
X Ν 7- ἢ, Ἐς Ν « * 

παρχος δὲ χειροτονηθεὶς λελυμώντῶι τὸ ἐππικὸν ὑμῶν, 20 
7 Ν 7 ἃ 7 ᾿ν Ἃς JF. Ν 

τοιούτους θεὶς νόμους οὃς πώλιν αὐτὸς ἔξαρνος ἦν μὴ τε- 

“ἵοθεικέναι. καὶ τῆς μὲν παρώλου τωμιεύων τότε, ὅτε τὴν 

ἐπὶ Θηβαίους ἔξοδον εἰς Εὔβοιων ' ἐποιεῖσθ᾽ ὑμεῖς, δώδε- 

κα τῆς πόλεως τάλαντα ἀναλίσκειν τωχθείς, ἀξιούντων :: 
ε -»“" »" * E ΕῚ 3 

ὑμῶν πλεῖν καὶ παρωπέμπειν τοὺς στρατιώτας οὐκ ἐβοή- 
ὰ * “ »" » ἃ “ 

θησεν, ωλλ ἤδη τῶν σπονδῶν γεγονυίων, ἃς Διοκλῆς 

ἐσπείσατο Θηβαίοις, ἧκεν. καὶ τότε ἡττᾶτο ἢ πλέων τῶν 
ΝΠ »“7»7 ͵ »" ε εὖ ἊΣ ε 

" ἰδιωτικῶν τριήρων μος" οὕτως εὖ τὴν ἱερῶν τριήρη “σαρ- 

220 εσκευάκει. ἢ ἱππαρχῶν τοίνυν, τί οἴεσθε τώλλω; ἀλλ᾽ 571 
φ 4 " ᾽ 24 ε Ν Ν , ων 

ἱππον, Ὃ ἵππον οὐκ ἐτόλμησεν ὁ λωμπρὸς καὶ πλούσιος 

5 ποτε] τεῦ. Ἰ ἐποιεῖσθ᾽ ἐποιεῖθ᾽ O. 
ἡ 7 

δή om. Ἶκ. τ. Ἢ πλέων πλέων ν. 
ΒΕ ἄλλον ἔστ᾽ ἄξιος] ἐστ᾽ ἄλλου Ὁ ἰδιωτικῶν] ἰδιωτῶν ἰδιωτικῶν 8. 

ἄξιος Ἐπτ,ν. ἄξιός ἐστιν T 5 παρεσκευάκει] κατεσκευάκει Υ. 
οὗτος] οὗτος οὐδενός margo O. Ρ ἱππαρχῶν) ἱππάρχω V.O. 

' περιωθῶν} περιώγων margo F. aAlterum ὕσπον ΟπΊ. Κ. Υ. 
ΚΕ μὲν om. v. 
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οὗτος "πρίασθαι, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοτρίου τὰς πομπὰς ᾿ ἡγέϊ- 
τὸ, τοῦ " Φιλομήλου τοῦ Παιανιέως ἵππου. καὶ " ταῦτα 

τ πάγτες ἰσὰσὶν οἱ " ἱππεῖς. "᾿Αλλὰ μὴν ὅτι ταῦτ᾽ ἀλη- - 

θῇ λέγω, κάλει: μοι καὶ τούτων " τοὺς μάρτυρας. 
ΡΤ ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. 

321 Βρύλομα, τοίνυν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ ὅσων 

᾿ἤδι κατα χειρατονήσαντος τοῦ δήμου περὶ τὴν" ἑορτὴν ad το 

———— κατεγνώκατε, εἰπεῖν, καὶ Acta. τί πεποιη- 
oroesꝰ αὐτῶν ἔνιοι τίνος 4 ὀργῆς τετυχήκασι παρ ὑμῶν, 
Ἢ na ba ταῦτα τὸς τὼ τούτω —  ἀντιθῆτε. πρῶ- 
| ᾿ τς σὸν μὲν τοίνυν, ἵνα δ πρώτης τῆς " τελευταίας γεγονυίας 

ο΄ μνησθῶ καταγνώσεως, περὶ τὰ μυστήρια. ἀδικεῖν Ἐῤάν-ις 
᾿ς δέου κατεχειροτόνησεν ὁ δῆμος τοῦ Θεσπιέως, ᾿προβαλο- 

᾿ μένου αὐτὲν Μενίππου, Καρός τινος ἀνθρώπου. ἔστι δ᾽ ὁ 

᾿ αὐτὸς νόμος τῶδε τῷ περὶ τῶν Διονυσίων ὁ * τῶν —— 
κἀκεῖνος ὕστερος τοῦδὲ ἐτέθη. τί οὖν ποιησάντος 

ὦ ἄνδρες, ̓Αβηναῖοι κατεχειροτωνήσατε τοῦ Ἑῤάνδρου ; :ο 
“Ψ φ » 

τοῦτ᾽ ἀκούσατε, ὅτι δίκην ἐμπορικὴν καταδικασώμενος 

τοῦ Μενίππου, οὐκ ἔχων πρότερον λαβεῖν αὐτόν, ὡς ἔφη," 
τοῖς μυστηρίοις ἐπιδημοῦντος ἐπελάβετο. κατεχειροτονή- 

τ΄ σατε μὲν διὰ ταῦτα, καὶ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἄλλο προσῆν, εἰσελ- ἐς 
ο΄ βθώνα δὲ εἰς τὸ δικαστήριον " ἠβούλεσθε μὲν θανάτῳ ' κο- 
—— τοῦ δὲ "" προβαλομένου πεισθέντος τὴν δίκην " τε 

»υϑουν αν συ 

ἀνὰ ον εν χω. 

Γ ᾿ Ἐ φρίασθαι) πριᾶσϑαι Ο. 5. ς ἕνα ταῦτα] ὅδ᾽ αὐτὰ F.k.r.t.v. 
Ι . "Ἢ ϑυδν γ,. 8. Γ ἀντιθῆτε} τιϑῆτε P. V. Ο. 5. 
J Ἴ φιλομήδου τ. — 

— — ἢ χελευταίας} τελευτῆς 8. 
Υ. Ο. ". ᾿ προβαλομένου F. S. vulg. προ- 

α πάντες) πάντα t. v. βαλλομένου. 
γ ἱππεῖς] σιοιππεῖς ἱ τ. κ ἀβούλεσθε 8. Υ. Ο. ο. ἐβωλε- 
" ἀλλὰ μὴν} καὶ Ῥ. 5. Υ.0... σϑε F. P. t. ν. vul. ἐβουλεύσασθε. 

ΟΥ̓ χρὺς om. F.P.S.V.O. ἰὐλόνεο) θιμᾶναι Κ. τιν, 

Ὁ ἑορτὴν ἱερὰν t. "᾿ς προβαλομένου) προβαλλομένου 
ς αὐτῶν οἱ. k.r ο. 
ἃ ἀργῆς] ἑωτῆς Ο. om. ΒΕ. Ο. εἰν. 



640 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΙ. 
»Ἢ "» » » 7 24 Δ “5 7 

πᾶσαν ἀφεῖναι ἠνωγκάσατε αὐτόν, ἣν “ ἡρήκει πρότερον 
7 δὲ δὺ * F & 

(ην δὲ δυοῖν αὕτη τωλάντοιν), καὶ προσετιμήσωτε τὰς 
7 212 -“ ' " ε 

βλάβας, ἃς ἐπὶ τὴ καταχειροτονίω μένων ἐλογίζετο αὖ- 5752 
-“ * ς »"ν ε 7 —X "αὶ ατοτῷ γεγενήσθωαι πρὸς ὑμᾶς ἅνθρωπος. εἷς μὲν οὗτος. ἐξ 

» ͵ ᾽ * ει... 
ἰδίου πράγματος, οὐδεμιῶς ὕβρεως προσούσης, ὑπὲρ αὐὖ- 

»Ἥ “»Ἥ * Ν 7 7 ἔδι δί Φ. 2 
τοῦ τοῦ παραβῆναι τὸν νόμον τοσαύτην ἔδωκε δίκην.. εἰκό- 

»"Ὕ 7 » J —W— » ἯΝ 

τως τοῦτο γάρ ἐσθ᾽ ὃ φυλάττειν ὑμᾶς δεῖ, ἢ τοὺς νόμους, 9 
— “»»"ἦ ε »" ε Ἵ Ν * 

τὸν ὅρκον. ταῦτ᾽ ἔχεθ᾽ ὑμέϊς οἱ δικάζοντες ἀεὶ παρὼ τῶν 
Μ 4 ἡ Ν αθή ἃ Ὁ" Ν 
ὥλλων “ ὠσπερεὶ παρωκωταθήκήν, ἡν πώσιν, ὁσοί μετώ 

τοῦ δικαίου πρὸς ὑμᾶς ἔρχονται, " σῴαν ὑπάρχειν δεῖ." 
7 — ἴω " «»ν γηδέτερος ἀδικεῖν ποτ᾽ ἔδοξεν ὑμῖν περὶ τὼ Διονύσιω; καὶ το 
κατεχειροτονήσωτ᾽ αὐτοῦ παρεδρεύοντος " ἄρχοντι τῷ υἱεῖ, 
ε "4 ε, ᾽ ϑ " 

ὅτι θέαν τινὸς ᾿κατωλωμίβάνοντος ἥψατο, ἐξείργων ἐκ τοῦ 
7 ε » ἃς 

θεώτρου" ἦν δ᾽ οὗτος ὁ τοῦ βελτίστου πατὴρ Χαρικλεί- 
"“ω“ἦ7 ΄ . " ς » »“, ᾽ 

δου, τοῦ ἄρξαντος. καὶ μέγα γ᾽ ὑμῖν τοῦτ᾽ ἐδόκει " καὶ 
227 δίκαιον " ἔχειν ὁ Υ προβαλλόμενος λέγειν, ““ εἰ κατελάμ-- τ 

. » Ν »“ ε 

““βανον, " ἄνθρωπε, θέαν, εἰ μὴ τοῖς κηρύγμασιν, ὡς σύ 
-«ς ἃ “ 9 9 ᾽ » ⸗ “ 7 Ν 

με φηῆς, επειθόμην, τίνος εκ τῶν νόμων εἰ κύριος, καὶ 
* « ᾽ »“, ε Μ᾽ ΕΣ » ΕῚ 

““ ὁ ἄρχων αὐτός ; τοῖς ὑπηρέτωις ἐξείργειν εἰπεῖν, οὐκ 

“ αὐτὸς τύπτειν. οὐδ᾽ οὕτω πείθομαι; ὃ ἐπιβολὴν ἐπι- 

“« βάλλειν, πάντω “ μᾶλλον πλὴν αὐτὸς ὥψασθαι τῇ 20 
ςς 4 —* ΝΡ ΠῚ Ἂν Ν X 4 »" ε΄ ᾿ 

χειρί πολλὰ γῶρ πρὸς τὸ μή τὸ σωμῶ εκῶστον 
ε ς 37 “Ὅὅ X “ ὑβρίζεσθαι πεποιήκασιν οἱ νόμοι." ταῦτ᾽ ἔλεγε μεν᾽ 

δι « »“ ᾽ Ν “-- ὃν 

ἐκέϊνος, “ κατεχειροτονήσατε δὲ ὑμεῖς" οὐ μὴν εἰσῆλθεν 

ο ἡρήκε!] εἰρήκει P. V. Ο. γ.5. teri προβαλόμενος. 
p τοὺς νόμους πρὸς νόμους 8. 2 ἄνθρωπε, θέαν om. Κ.Υ. 
4 ὡσπερεὶ] ὥσπερ μτ. Ἐ, ἅμε φὴς] φὴς Κιτ. μ᾽ ἔφης V. 
Τ σῴαν] σῶν Κ.γ. Ο. 5. 
5 ἄρχοντι] ἄρχοντος ἴ. Ὁ ἐπιβολὴν] ἐπιβολὴν ζημίαν P. 
t καταλαμβάνοντος) καταλαβόν- ς μᾶλλον om. Κ. Γ΄ 

τος K.r. ἃ πρὸς τὸ] πρὸ τοῦ Ρ. 5. Υ.0.Κ. 
υ καὶ post ἐδόκει ΟΥ: k.r. δι 8, 
x ἔχειν ΟΠ]. Γ΄. ς κατεχειροτονήσατε] ἐχειροτονή- 
Υ προβαλλόμενος P. 8. Ο.γ. ce- σατε S. 



Ρ. 572, 573. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. ό4ι 

᾿ 4 εἰς: τὸ δικαστήριον οὗτος, ἀλλ᾽ ἐτελεύτησε πρότερον. ἑτέ- 
τ βὲν τοίνυν ὅ τε δῆμος ἅπας κατεχαιροτόνησεν ἀδικεῖν περὶ "5 
τὴν ἑορτὴν καὶ ὑμεῖς εἰσελθόντα ' ἀπεκτείνατε, Κτησικλέα 

"λέγω, διὰ τί δή; " ὅτι ' σκύτος ἔχων ἐπόμπευε, καὶ 

τούτῳ μεθύων ἐπάταξέ τινα ἐχθρὸν ὑπάρχον αὑτῶ᾽ ἐδό- 
κει " γὰρ ὕβρει καὶ οὐκ οἴνω τύπτειν, ἀλλὰ τὴν ἐπὶ τῆς 573 

πομπῆς καὶ τοῦ μεθύειν πρόφασιν ν ᾿λαβὼν ἀδικεῖν, ὡς 
220 δούλοις χρώμενος τοῖς ἐλευθέροις. ἁπάντων τοίνυν, ὦ ἄν- 

δρες ̓ Αθηναῖοι, τούτων, ὧν ὁ μὲν Ὁ ὧν εἷλεν ἀποστάς, ὁ 

δὲ καὶ θανάτῳ ζημιωθεὶς φαίνεται, πολλῷ δεινότερ᾽ " εὖ 5 
- οἶδ᾽ ὅτι ὃ πάντες ἂν εἶναι "φήσειαν τὰ Μειδίᾳ σεπραγ- 

. μῶα" οὔτε γὰρ πομπεύων οὔτε δίκην κα ἡρηκὼς οὔτε παρε- 

δρεύων οὔτ᾽ ὕτ᾽ ἅ ἄλλην σκῆψιν 4 οὐδεμίαν ἔχων, πλὴν ὕβριν, 
— π᾿ πεποίηκεν οἷα οὐδεὶς ἐκείνων. καὶ τούτους μὲν 
480" ἐάσω. ἀλλὼ Πύῤῥον ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τὸν ᾿Ετεοβουτά- το 

ὁνν, ἐνδειχθώτα 5* ὀφείλοντα τῶ δημοσίῳ, " θανάτω 

ζημιῶσαί " τινες ὑμῶν ὥοντο χρῆναι, καὶ τέθνηκεν ἁλοὺς 

παρ ὑμῶν" καίτοι τοῦτο τὸ λῆμμα δὲ ἔνδειαν, οὐ δὲ 

ὕβριν λαμβάνειν ἐπεχείρησεν ἐκεῖνος. καὶ πολλοὺς " ἂν 
ἑτέρους ἔχοιμι λέγειν, ὧν οἱ μᾺ. πάδβρως οἱ δι ἐνιμωμάε 

* νοι διὰ ἡ πολλῷ" τούτων εἰσὶν ἐλάττω πράγματα. ὑμεῖς 

ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι "Σμίκρῳ δέκα ταλάντων ἐτιμήσατε 

; Γ ἀπεκτείνατε) ἀπεκτείνατε τοῦ- 4 οὐδεμίαν ἔχων] ἔχων οὐδεμίαν F. 

τον Ῥ. 5. V.O. κ. τ, t.v. 
ΞΕ λέγω διὰ τί δὴ οὔ. ὃ, Γ ἐάσω δὴ ἐῶμεν F.t.v. 

δ ὅτ,} ἀπεκτείνατε τοῦτον ὅτ, k. " θανάτῳ] θάνατων ἵκ. τ. 
r. τοῦτον ἀπεκτείνατε ὅτι Ἐς τιν. ἵ τινες} τινας ἴ, 

Ἶ ' σκύτος σκότος t. 5» ἂν om. r. 
ἤ Κ γὰρ ὁπ. τ΄ Ἀ πολλῷ] πολλῶν Ο, 5.1, 
 'λαβὼ) Κι, τ. Υ τούτων om. 5. 
᾿" πὸ ὧν αὐ om. F.P.S.V. ὑμεῖς δὲ] ἀλλ᾽ ὑμεῖς k. τ. ἔτ, 

ο. ΝΕ v. τοίνυν ὑμεῖς γρ. ὃ. 
5 εὖ ὁπ. ἴ, ν, ᾿ Σμί ὦ τι σμικρῶν, F. 
5. πάντες ἅπαντες ἰκ. τ, Ὄξον. ἐχῇ 
Ρ φήσειαν) φήσετε Κι, τ, 

ΥΟΙ,, ΤΥ, τι 



642 ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ Οκ. ΧΧῚ, 

καὶ Σκίτωνι τοσούτων ἑτέρων, δόξαντι παράνομω " γρώ- 
Ν 9 7 ] »“ὝὋΆ » φεῖν, καὶ οὔτε παιδία οὔτε φίλους οὔτε συγγενέϊς οὔθ᾽ :ο 

432" ὁγτινοῦν ἠλεήσατε τῶν παρόντων ἐκείνοις. μὴ τοίνυν, ἃ ἂν 

μὲν εἴπη τις παράνομα, οὕτως ὀργιζόμενοι φαίνεσθε, ἂν 
ς δὲ ἐ ποιῇ, μὴ λέγῃ, πράως διώκεισθε. οὐδὲν γὰρ ῥήμα 
οὐδ᾽ ὄνομα, " οὕτως " ἐστὶ τὸς πολλόϊς ὑμῶν χωλεπόν, 
ὡς ὅσω ὑβρίζων τις τὸν ' ἐντυχόντω ὑμῶν διωπράττεται. :9 
μὴ τοίνυν αὐτοὶ καθ᾿ ὑμῶν αὐτῶν δέϊγμω τοιοῦτον " ἐξε- 

΄ — Ψ ὃν ὃ » 9 * ς “7 ε » m δ Ν 

νεγκητε, ὦ ὥνόρες ΑΑθηνῶϊιοι, ὡς ἄρω υμεις, " ἄν μὲν 

τῶν μετρίων τινὰ καὶ δημοτικῶν λάβητε ὁτιοῦν ἀδικοῦντα, 

οὔτ᾽ ** οὔτ᾽ ἀφήσετε, ἀλλ᾽ " ἀποκτενεῖτε ἢ ἀτιμώ- 574 

σετε, “ ἂν δὲ πλούσιος ὧν ἢ τις ὑβρίζῃ, συγγνώμην ἕξετε. 
Ν “4 * ᾽ Ν ⸗ δ: ΄ς 7 - ͵7 

μὴ δητα" οὐ γὰρ δίκαιον" ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων ἃ ὁμοίως 

ὀργιζόμενοι φαίνεσθε... 
ἃ Ζ ⸗ ἃς Φ- — Ξ ἣ» " »᾿ 7 

2383 Ἃ τοίνυν οὐδενὸς τῶν εἰρημένων ἧττον ἀνουγκοίϊον εἶναι 
νομίζω πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν, ταῦτ᾽ εἰπὼν ἔτι καὶ " βρωχέα 

περὶ τούτων διαλεχθεὶς καταβήσομωι. " ἔστιν, ὦ ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι, μεγάλη τοῖς ἀδικοῦσιν ἅπασι μερὶς καὶ πλεο- 

νεξία ἡ τῶν ὑμετέρων τρόπων πραότης. ὅτι ᾿ δὴ ταύτης 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὑμῖν μεταδοῦναι " τούτῳ προσήκει, ᾿ ταῦτ᾽ το 

234 ἀκούσατέ μου. ἐγὼ νομίζω πάντας ἀνθρώπους ἐράνους 

» γράφειν] λέγειν margo t. "Ὁ ἀποκτενεῖτε] ἀποκτείνετε D. S. 
ς ὁντινοῦν} ὃ ὃν οὖν ΟὉ.5. ὁντινοῦν ὙὟ. Ο. 5. 8 

ἄλλον Ἐν τ, ἄλλον οὐδένα k.r. ο ἀν] ἐὰν Ῥ.Ο.Κ. τ. 5. 
4 ἀνγ-- ἄν] ἐὰν----ἐὰν P. Ο.. 5. Ῥ τις om. Κ τ. 
ε δὲ] δ᾽ ἃ Υ. Ο. τὸν: 4 ὁμοίως om. Κ. Τ᾿ 
Γ ποιῇ) ποιεῖ t. v. et pr. Κ. τ βραχέα οπι. P. w— τούτων 
β οὕτως om. Κ. ponunt ΚιΥ. 
ἢ ἐστὶ post πολλοῖς Υ. οὔ rec. k. " ἔστιν) εἰπὼν v. 4 

pr. enim om. ἐς Ῥεῖ (πὸ 
ἱ ἐντυχόντα] ἐντυγχάνοντα k. δὴ] δὴ Ε. δὲ Κοτσ, 
Κ ἐξενέγκητε) ἐξενέγκοιτε 5. ὁ τούτῳ προσήκει] μειδία προσήκει 
1 ὦ οἴη. P. 1* k. s. k. τ. προσήκει μειδία F.t.v. 

τ ἂν μὲν] ἐὰν μὲν Κι τ, * ταῦτ᾽ P.S. V.O. vulg. τοῦτ᾽. 



Ρὶ 5374, 575. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ. ᾿ς δ44 

φέρειν παρὰ " τὸν βίον αὐτοῖς, οὐχὶ " τούσδε μόνους, οὺς 
᾿ φυλλέγουσί τινες καὶ ὧν πληρωταὶ γίγνονται, ἀλλὰ καὶ 

᾿ ἄλλους. ὁῖον ἔστι " τις μέτριος καὶ φιλάνθρωπος “ ἡμῶν": 
καὶ πολλοὺς ἐλεῶν᾽ τούτω ταὐτὸ “ δίκαιον "ὑπάρχειν 

J παρὰ πάντων, ἄν ποτ᾽ εἰς χρείαν καὶ ἀγῶνα ἀφίκηται. 

ο τβδἄλλος οὑτοσί τις ἀναιδὴς καὶ πολλοὺς ὑβρίζων, καὶ τοὺς 
ο΄ μὲν πτωχοὺς τοὺς δὲ καθάρματα τοὺς δ᾽ οὐδὲν ξὑπολαμ. 

βάνων " εἶναι" τούτω τὰς αὐτὰς ' δίκαιον ὑπάρχειν φο- το 
"Ράς, "ἅσπερ αὐτὸς εἰσενήνοχε τοῖς ἄλλοις. ἂν τοΐνυν ὑμῖν 

᾿ ᾿ὀρῶς ἐπίῃ —— τούτου πληρωτὴν εὑρήσετε Μειδίαν 

Ἢ —* ——— ὅτι τὰ —— — — 
Aelde λόγους καὶ ταπεινοὺς ἐρεῖ, δακρύων καὶ ὡς ἐλφει- ες 
᾿ ἐν ποιῶν. ἑαυτόν. ἔστι δ᾽, ὅσω περ" ἂν αὑτὸν γὺν 
ὺ π ποιῆι, τοσούτῳ μάλλον ἄξιον μισέϊν αὐτόν, 

Π΄ Α,γ ἄνδρ ̓Αθηναῖοι. «δὰ τίς ὅτι εἰ μὲν μηδαμῶς δυνη- 

θὰὲς ταπεινὸς γενέσθαι " οὕτως ἀσελγὴς καὶ βίαιος ἦν 
Ἶ ἐπὶ τοῦ παρεληλυθότος βίου, τῇ φύσει καὶ τῇ τύχρ, δὲ ς᾽ ς 

; ΝΠ ων — — εἰ 

δ᾽ ἐπιστάμενος μέτριον ᾿ παρέχειν ἑαυτὸν ' ὅταν βούληται, 

᾿ς “τὸν ἐναντίον ἢ τοῦτον τὸν τρόπον είλετο ζῆν, εὔδηλον δὺ- ς 

Ε΄ ὠνλυγάωνφμων — — ἐσὲξὶ φορὰς δέάρχιιν τ. 
“ο΄ καὸν] φ«άντα τὸν k.r. κ ἅσπερ) ἅπερ τ. 
ΒΕ." ᾿ τούσδε μόνους τοὺς δεομένους V. ' ὀρθῶς οἵη. pr. 5, post σκυπεῖν 

ον * ponit τος, 5. 
ΣΝ οϑὲ φιλάνθ͵ unt Ἢ καὶ ante οὐκ dederunt Ῥ. 5, 
Ρι ΟΝ —— 0.5. 
4] ὑμῶν Κ΄ τ. 5 ζὅτ,7 ὅτι καὶ Ἐ᾿, Κι r. t. ν, 

4 δίκαιον) δίκαιον εἰκὸς Β, οὔσας ΡΟΥ͂ Ο δ, ὦ 
ων ν 7 ὑπάρχειν εἰκὸς Κι τ. Ῥ τακεινότερονἾ ταπεινότατον Κα 
ΠΡ {ὦ 1 καϑάρ- 4“ διὰ τί οπι. pr. ἰ, 

δθρμῆρῃ, μὰς αι ήναν —— εῖν 

δ ὑπιλαμβάνω»] ἀπιλαμβάνωνΟ. "πα δῆς —— 
. F. Κ. τ. " σὴν ἐγαντίονἾ τοὔναντίν ἵκ, τ, 

ἘΌΔ 
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8 “ἤ * 

που τοῦθ᾽, ὅτι καὶ γὺν " ἂν διακρούσηται, πάλιν Υ αὐτὸς 

438 ἐκεῖνος ὃν ὑμεῖς ἴστε γενήσεται. οὐ " δέ δὴ προσέχειν, 
» ΔᾺ Γ »ῳν " 

οὐδὲ τὸν παρόντα καιρόν, ὃν οὗτος ἐξεπίτηδες " πλάττε- 
» δὰ * , 

τάι, κυριώτερον " οὐδὲ πιστότερον τοῦ παντός, ὃν αὐτοὶ 
σύγιστε, χρόνου ποιήσασθαι. ἐμοὶ παιδία οὐκ ἔστιν, οὐδ᾽ το 

ἂν ἔχοιμι ταῦτω παραστησάμενος κλαίειν καὶ δακρύειν 
δῶν, Φ ε 7 σθ δ Ν δ 22 “ 7 « 

ἐφ᾽ οἷς ὑβρίσθην. διὼ “ τοῦτ᾽ ἄρω τοῦ πεποιηκότος ὃ πε- 

230 ποθὼς ἔλαττον ἕξω παρ ὑμῖν; μὴ δῆτα ἀλλ᾽ ὅταν 
ἃ οὗτος ἔχων τὼ παιδία τούτοις ἀξιοῖ δοῦναι τὴν ψῆφον τ5 

ὑμᾶς, τόθ᾽ ὑμεϊς τοὺς νόμους ἔχοντώ με πλησίον ἡγεῖσθε 
παρεστάναι καὶ τὸν ὅρκον ὃν ὀμωμόκατε, τούτοις ἀξιοῦντα. 

" * 7* ε »" 7 ε ᾿ς 

καὶ ἀντιβολοῦντω ἕκαστον ὑμῶν ψηφίσασθαι. οἷς ὑμεέϊς 
κατὰ πολλὰ δικωιότερον “ προσθέϊσθ ἂν ἢ τούτῳ" καὶ 

; ; 4 ᾽ —2 » γὰρ ὀμωμόκατε ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τόϊς νόμοις πείθεσθαι, :ο 
Ν, "᾿“ἷν ͵ εν διὰ Ν ⸗ Ν ΄ καὶ τῶν ἴσων μέτεστιν ὑμῖν διὼ τοὺς νόμους, καὶ πάνθ 

-“ —— αθὰ « »ν δ —2* Ν 7 » ͵ὔ Ἢ δὼ 
ὁσῶ ἐστὶν ὠγωθὼ ὑμῖν διὼ τοὺς νόμους ἐστίν, οὐ διὼ Μει- 
δίαν οὐδὲ διὰ τοὺς Μειδίου παῖδας. 

Καὶ ῥήτωρ ἐστὶν οὗτος, ἴσως ἐμὲ φήσει λέγων. ἐγὼ 

δ᾽, εἰ μὲν ὁ συμβουλεύων ὅδ τι ἂν συμφέρειν ὑμῶν ' ἡγῆ- 1:5 

τῶι, καὶ τοῦτ᾽ ἄχρι τοῦ μηδὲν ὑμῖν ἐνοχλεῖν; μηδὲ βιά- 

ζεσθαι, ἡ ἑἥτωρ ἐστίν, οὔτε φύγοιμ᾽ ἂν οὔτ᾽ ἀπαρνμαι 

8 τρῦτο τοὔνομα" εἰ μέντοι ῥήτωρ ἐστὶν οἵους ἐνίους τῶν 

241 λεγόντων ἐγὼ καὶ ὑμεῖς δὲ ὁ ὁρᾶτε, ἀναιδεῖς καὶ ἐξ ὑμῶν 576 

πεπλουτηκότας, οὐκ ἂν εἰν οὗτος ἐγώ" εἴληφα μὲν * 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἢ παρ ὑμῶν, τῶ δὲ ὄντα εἰς ὑμᾶς πλὴν πάνυ ᾿ 

χ ἄν) ἐὰν Κι, τ. om. pr. t. qui ἃ οὗτος] οὕτως ἴον. 
εἰ διακρούσεται. ὁ προσθεῖσθ᾽ ν. πρόσθεισθ᾽ ἴ, vulg. 

Υ αὐτὸς] ὁ αὐτὸς k. r. πρόσθοισθ᾽. ᾿ 
2 δεῖ 2 δὴ δεῖ F. k.r. t.v. Γ ἡγῆται] ἡγῶμαι k.r. et Ὑ. F. 
8 ————— ——— 
Ὁ οὐδὲ πιστότερον om. k.r. : τοῦτο} του Ἐς οἵη. t. v. 

ς τοῦτ᾽ ταῦτ᾽ k. r. παρ᾽ ἐξ τ, 



Ρ. 576. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ. ό45 

'μικρῶν ἅπαντ᾽ " ἀνήλωκα. καίτοι ' καὶ εἰ τούτων ἦν 

πονηρότατος, κατὰ τοὺς νόμους ἔδει παρ᾽ ἐμοὺ — δίκην λαμ. 5 
242 βάνειν, οὐκ ἐφ᾽ οἷς ἐλειτούργουν ὑβρίζειν. ἔτι τοίνυν οὐδείς 
ον ἔστιν ὅστις ἐμοὶ τῶν λεγότων συναγωνίζεται. καὶ — 

oioꝛ⸗ γὰρ αὐτὸς οὐδενὸς ἕνεκα τούτων " οὐ- 

δὲν ἐν ὑμῖν πώποτ᾽ ἧπων, ἀλλ᾽ “ ἁπλῶς κατ᾽ ἐμαυτὴν ιο 
ἔγνων καὶ λέγειν καὶ πράττειν ὅ τι ἢ ἂν συμφέρον ὑμῖν 
“ἡγῶμαι. ἀλλὰ τούτω πάντας αὐτίκα δὴ μάλα" συν- 

—— τοὺς ῥήτορας ὄννεσθ᾽ ἐφεξῆς. καίτοι πῶς 
ἐστὶ δίκαιον τοὔνομα μὲν τοῦτο " ὡς ὄνειδος προφέρειν 
ὑ ἐμοί, διὰ " τούτων δ᾽ " αὐτὸν τῶν ἀνδρῶν. ἀξιων σωθῆναι: 

τοίνυν ἴσως καὶ " τὼ τοιαῦτ᾽ ἐρεῖ, ὡς ἐσκεμμένα 15 
τ παρισκευασμένα πάντα λέγω νῦν. ἐγὼ δ᾽ ἐσκέφθαι 

ὦ ἄνδρες ̓Αθηναῖοι φημὶ καὶ οὐκ ᾿ ἂν ἀρνηθείην, καὶ 

———— καὶ γὰρ ἂν 

ἄθλιος ἦ », εἰ τοιαῦτα παθὼν καὶ πάσχων ἠμέλουν ὧν 
περὶ τούτων ἐρεῖν ἤμελλον πρὸς ὑμᾶς" "γεγραφέναι μέν- :ο 

χ44:τοῖ μοι τὸν λόγον Μειδίαν" ὁ γὰρ τὰ ἔργα παρεσχηκώς, 

περὶ ὧν εἰσὶν οἱ λόγοι, δικαιότατ᾽ ἂν ταύτην ἔχοι τὴν αἰ- 

τίαν, οὐχ ὁ ἐσκεμμένος οὐδ᾽ ὁ μεριμνήσας " τὰ δίκαια 
λέγειν νῦν. ἐγὼ μὲν οὖν τοῦτο “ ποιῶ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
καὶ αὐτὸς ὁμολογῶ Μειδίαν μέντοι μηδὲν ἐσκέφθαι :ς 

' μικρῶν} μικρὸν τ΄. ᾿ συνεξεταζομῴους) ἐξεταζομένους 
Κ ἀνήλωκα] ἀνηλωκότα t. κ, ὦ 

“καὶ ον, Ο, post εἰ ponunt " δῷ k. 5. 
F.k.r. τ ἐμοὶ οἵ, k. 

" οὐδὲ] οὔτε x.x. ἢ φρύτων} τοῦτον ΡΥ, Γ΄. 
5. οὐδὲν ἐν ὑμ»} οὐδὲν ὑμῖν * αὐτὸν} αὐτῶν pr. ἵκ, τ, 
— —836 
5, et - ἂν ἐν» ἀε P.S. 

ν ἄν συμφέρον) ἐν τ᾿ et 5 γεγραφένα,] γεγράφθαι Ὁ. 
pr. Κ, ἐν ἄν τοῦ. » τὰ ante δίκαια οἷν. Ὁ. 

Ἵ ἡγῶμαι) ἡγοῦμαι τ, “ ποιῶ] πων ἴ, om. pr. V. 

τι 



646 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΙ: 

ἃ πώποτ᾽ ἐν ὟΝ τῶ βίῳ δίκαιον εἰκός ἐστιν" εἰ γὰρ 
καὶ κατὼ μικρὸν ' ἔπήει τὰ τοιαῦτ᾽ αὐτῷ σκοπέϊν, οὐκ ἂν 
β τοσοῦτον δημάρτανε τοῦ πράγματος. 

245 Οἶμαι τοίνυν αὐτὸν οὐδὲ τοῦ δήμου κατηγορεῖν ὀκνήσειν 577 

οὐδὲ τῆς ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἅπερ τότ᾽ ἐτόλμα λέγειν ὅτ᾽ 
ἦν ἡ προβολή, ταῦτω καὶ νῦν " ἐρέϊν, ὡς ὅσοι δέον ἐξιέναι 

κατέμενον καὶ ὅσοι τὼ φρούριω ἧσαν ' ἔρημω λελοιπότες, 
" ἐξεκλησίωασαν, καὶ χορευταὶ καὶ ξένοι καὶ τοιοῦτοί τινες ς 

246 ἦσαν δὲ κωτεχειροτόνησαν ὐτοῦ. εἰς γὰρ τοῦτο θράσους 

καὶ ἀναιδείας τότ᾽ ᾿ ἀφίκετο, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὡς ἴσα- 
σιν ὅσοι παρῆσαν ὑμῶν, ὥστε κακῶς λέγων καὶ ἀπειλῶν 
καὶ “βλέπων εἰς τὸν ἀεὶ θορυββουντὼ τόπον τῆς ἐκκλησίας το 

καταπλήξειν ὥετο τὸν δήμον ἅπωντω. ἧ καὶ γελοῖα εἷ- 

ναὶ τὰ γῦν, " οἶμαι, δάκρυω εἰκότως ἂν αὐτοῦ δοκοίη. τί 

247 λέγεις, ὦ μιαρὼ κεφωλή; σὺ τὰ σαυτοῦ παιδία ἀξιώ- 

σεις ἐλεέϊν ἢ σὲ τούσδε, ἢ σπουδάζειν εἰς τὼ σά, τοὺς 

ὑπὸ σοῦ δημοσίω προπεπηλακισμένους ; σὺ μόνος τῶν τ8 

ὄντων ἀνθρώπων ἐπὶ μὲν τοῦ βίου τοσαύτης ὑπερηφανίας 
5 καὶ ὑπεροψίας Ρ φιλήρης ὼν πάντων ἀνθρώπων ἔση φα- 

γερώτωτος, ὥστε καὶ πρὸς οὺς μηδὲν ἐστί σοι πρᾶγμα, 

λυπεῖσθαι τὴν σὴν θρασύτητα καὶ φωνὴν καὶ τὸ “3 δὸν :ο 

σχήμω καὶ τοὺς σοὺς ἀκολούθους καὶ πλοῦτον καὶ ὕβριν 

θεωροῦντας, ἐν δὲ τῷ " κρίνεσθαι παρωχρήμω ἐλεηθήση ; 

ἃ πώποτ᾽ ποτ᾽ P. S. V. O. 5. ! ἀφίκετο] ἀφίκτο K. ἀφῖκτο τ. 
e παντὶ] ἅπαντι F. t. v. m βλέπων] βλέπων οὗτος F. V. k. 
exyjei] ἐπίη τ. et coxrectus Κι xr.t.v. 

ἐπὴν F. τιν, Ὁ οἶμαι Ομ. k.r. 
8. τοσοῦτον διημάρτανε] τοσοῦτο o καὶ ὑπεροψίας om. S. καὶ τοσ- 

διήμαρτε Ἐκ. Υ. αὐτης ὑπεροψίας ΤΟΝ 
ἢ δρεῖν Κ᾿ τ. ceteri ἐρεῖ, Ρ πλήρης ὧν πάντων ἀνθ. μεστὸς 
᾿ ἔρημα om. Κ. τ᾿ ὧν πάντων ἀνθρ. k. r. πάντων ἀνθρ. 
x ἐξεκλησίασαν) ἐξεκκλησίασαν μεστὸς ὧν Ἐὶ, τιν, 

ζον 4 σὸν οὔ. Ῥ. 8. V. O. 5. 
P.V.O.t.v. ἐξεκκλησίασαν P. ἐκ- τ κρίνεσθα κρίνε δύσι κ," 

κλησιάζον τ. et pr. k. 



Ῥ. 577. 578. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΊΙΔΙΟΥ. 647) 

548 μεγάλην μέντ᾽ ἂν ἀρχήν, μᾶλλον δὲ τέχονν εἴης ἂν εὑρη- 
κώς, εἰ δύο τἀναντιώτατα ἑαυτοῖς " ἐν ᾿ οὕτω βραχεϊ χρό- 
γῳ περὶ σαυτὸν δύναιο " ποιέσθαι, φθόνον "ἐξ ὧν ζῇς, ἐς 

᾿ καὶ ἐφ᾽ ἐς ἐξαπατῶς ἔλεον. οὐκ ἔστιν οὐδαμόθεν σοι 
προσήκων ἔλεος οὐδὲ καθ᾿ ἕν, ἀλλὰ τοὐναντίον μῆσος καὶ 

240 φθόνος καὶ ὀργή" τούτων " γὰρ ἄξια ποιεῖς. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 

ἐχέϊνο ἐπάνειμι, ὅτι τοῦ δήμου κατηγορήσει καὶ τῆς ἐκ- 578 
κλησίας. ὅταν οὖν τοῦτο **5 ἐνθυμεῖσθε παρ ὑμῖν αὐ- 

— rece. ἄνδρες δικασταί, ὅ ὅτι οὗτος τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ στρα- 
ἠ τευσαμένων ἱππέων, ὅτε εἰς Ὄλυνθον 38 ἐλβὼν 

Ἢ πρὸς ὑμᾶς εἰς τὴν ἐκκλησίαν κατηγόρει. 5 πάλιν γῦν 5 

Ἢ ̓ μείνας πρὸς τοὺς ἐξεληλυθότας τοῦ δήμου κατηγορήσει. 
᾿ 6 50 πότερον οὖν ὑμεῖς, " ἄν τε μένητε ἄν τε ἐξίητε, ὁμολογή- 
— σέτε εἶναι τοιοῦτοι οἵους Μειδίας ὑ ὑμᾶς ἀποφαίνει, ἢ τοὐ- 

᾿ ναντίον τῶτον" ἀεὶ πανταχιῦ θεοῖς ἐχθρὸν καὶ βδελυρόν; 
ἐγὼ μὼ εἶμαι, τοῦτον τοιοῦτον" ὃν “ γὰρ οὐχ — οὐ το 
— οὐ φίλω δύνανται: φέρειν, τί τοῦτον "εἴπῃ 

Ο αριτίς; ἐμοὶ "μὲν νὴ τὸν Δία καὶ τὸν ᾿Απόλλω καὶ τὴν ͵ 
ἔ 
' ̓Αθηνᾶν (εἰρήσεται γάρ, εἴτ᾽ ἄμεινον εἶτε μή), 66) οὗτος, 

"ὡς ἀπήλλαγμαι, ἱπερμῶὼν ἐλογοποίει, ἔν ἔνδηλοί τινες ἦσαν κι5 

ἀχθόμενοι τῶν πάνυ " τούτῳ λαλούντων ἡδέως. καὶ νὴ Δία 

ΠΟς, αὐτῶς πολλὴ συγγνώμη" οὐ γάρ ἐστι φορττὸς ἄνθρωπος, 
τ ἄλλα καὶ πλουτεῖ μόνος " καὶ λέγειν δύναται μόνος, καὶ 

πάντες εἰσὶ τούτω καθάρματα. καὶ πτωχοὶ καὶ οὐδὲ ἄν- 20 

.352 θρωποι. ' τὸν οὖν ἐπὶ ταύτης τῆς ὑπερηφανίας ὄντα, γὺν 

"ἐν οἱ, ΡᾺΥ,Ο. 5. ς γὰρ ον. ἴ. 
᾿ οὕτω τῷ Κι. τ. 4 εἴπῃ) εἴποι ν. ἂν εἴποι Ἐΐ τιν, 

᾿ " ποιεῖσθα.} πκωιήσασθαι Ἐ᾿ 1, ν. 5 μὲν οὔ, Ἐ᾿ τ, 
ἥ Ἀ ἐξ δ»} ἐφ᾽ εἷς ἴον, Γ περιιὼν} περιὼν τ, περὶ ὧν Υ 0. 
Ἴ * οι, ἴ, κι, 5, 

Ὁ πάλιν νῦν] νῦν πάλιν Εϑκ νιον, βὶ τούτῳ] τούτων Ὗ. Ὁ, 5. t. v. 
" ἄν---ἄν] ἐάν----ἰάν Ῥ. Ο. 5. " καὶ λέγ. δυν, μένος ὁπ. P. 
Ὁ ἀεὶ] ἀεὶ καὶ Ἐς ν. ᾿ χὸν οἷν} τουτωὶ τούυν τὸν γρ. S. 

τις 

ἣν 



648 ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ Ox. XXI. 

᾿ ἂν ὡποφύγη, τί ποιήσειν οἴεσθε; ἐξ ὅτου δὲ " τοῦτ᾽ ἂν 

εἰδείητε, ἐγὼ φράσω" εἰ τόϊς μετὰ τὴν ' καταχειροτονίαν 
ἢ τεκμηρίοις " θεωρήσαιτε. τίς γάρ ἐστιν ὅστις ὃ κατα- 
ἀβιροτόνηθὲν αὐτοῦ, καὶ ταῦτ᾽ — περὶ τὴν ἑορτήν, ὁ εἰ 1:5 

καὶ μηδεὶς ἄλλος ἐπῆν ἢ ἀγὼν ἔτι μηδὲ κίνδυνος, οὐκ ἂν 

ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ κατέδυ καὶ μέτριον παρέσχεν ἑαυτὸν τόν 

γε δὴ μέχρι τῆς κρίσεως χρόνον, εἰ καὶ μὴ πάντω; οὐδεὶς 

“πὕστις οὐκ ἄν: ἀλλ᾽ οὐ Μειδίας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἡμέρας 

ταύτης λέγει, λοιδορεῖται, ββοζ. χειροτονεῖται τίς ; Μει- 579 

δίας ᾿Αναγυράσιος " προβέβλητωι. Τιλουτάρχου προξενεῖ, 

τὰ ἀπόῤῥητα οἶδεν, ἡ πόλις αὐτὸν οὐ χωρέ!. καὶ ταῦτα 

πάντα ποιέϊ δῆλον ὅτι οὐδὲν ἄλλο ἐνδεικνύμενος ἢ ὅτι 9 
» Ν * WMW ΕΝ » 3 Ἁ “ ἐγὼ " πέπονθα οὐδὲν ὑπὸ τῆς καταχειροτονίας, ὗ οὐδὲ 

454.“ δέδοικω, οὐδὲ φοβοῦμαι τὸν μέλλοντα ἀγῶνα." ὃς οὖν 
ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τὸ μὲν ὑμᾶς δεδιένωι δοκέϊν αἰσχρὸν 
ἡγέται, τὸ δὲ μηδὲν φροντίζειν ὑμῶν νεανικόν, τοῦτον οὐκ 

ἀπολωλέναι δεκώκις " προσήκει; οὐδὲ γὰρ ἕξειν ὑμᾶς, το 
. 

ὁ τεῖῖ χρήσεσθε αὐτῷ, νομίζει. πλούσιος, θρασύς, μέγα 

φρονῶν, μέγω φθεγγόμενος, βίαιος, ἀναιδής. ποῦ ληφθή- 
ὀσετάι, ἢ γὺν ἂν διωκρούσηται;. 

᾿Αλλ᾽ ἔγωγε, εἰ μηδενὸς ἕνεκα τῶν ἄλλων, τῶν γε 

Ἰ ἀν) ἐὰν k. τ, 
Κ τοῦτ᾽ ταῦτ᾽ P. k. γ΄. 
Ἰ καταχειροτονίαν) χειροτονίαν ὃ. 
m τεκμηρίοις om. pr. Kk. 
ἢ θεωρήσαιτε] θεωρήσητε O. θεω- 

βήσετε ceteri. 
ο καταχειροτονηθὲν} καταχειροτο- 

νηθέντος Ε΄, P. V. Ο. 5. t. ν. 
Ρ ἀγὼν ἔτι μηδὲ κίνδυνος ἀγαγὼν 

ἔτι μηδὲ κίνδυνος O. κίνδυνος μηδὲ ἀ- 
γὼν ἘΝ k. r. t. v. 

“ τῆς ἡμέρας ταύτης] ταύτης τῆς 
ἡμέρας F. Κι τ, t. v. 

Post προβέβληται interpun- 
gunt plerique omnes cum Anecd. 
ἡ. τ653, 21. 

5 πέπονθα οὐδὲν Ῥ, 5. Ὑ. 5. vulg. 
οὐδὲν πέπονθα. 

t οὐδὲ δέδοικα οὐ δέδοικα k. r. οἱ 
pr. V. 

8 * προσήκει ἐγὼ μὲν ἡ- 

γῶμαι 
——— χρήσεσθαι F.t. χρή- 

σεσθαι V 
Υ̓ γῦν ΠΡ γῦν ἐὰν P. Ο. Κι r. 5. 



ῥ. 579, 580. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂. ὅ49 
" δημηγοριῶν ὧν ἑκάστοτε " δημηγορεῖ, καὶ ἐν οἷς καιροῖς, τς 
᾿ τὴν μεγίστην. — ——— — δίκην " δοῦναι. 
ἧστε γὰρ δήπου “ τοῦθ᾽, ὅτι “ἂν μὦ τι τῶν δεόντων " ἀπ- 

ἢ ᾿ἀγγελθῆῇ τῇ πόλει καὶ τοιοῦτον οἷον εὐφρᾶναι πάντας, 
β οὐδαμοῦ πώποτε Μειδίας τῶν συνηδομένων ' οὐδὲ τῶν 

' ————— δε τρλφλεβρν, ὃ. 
᾿ μηδὴς ἃ ἂν βούλοιτο τῶν ἄλλων, ᾿πρώτος ἀνέστηκεν εὐ- 
᾿θέως καὶ δημηγορεῖ, — τῷ καιρῶ καὶ τῆς σιω- 
πῆς ἀπολαύων, ἣν ἐπὶ τῶ περὶ τῶν συμβεβηκότων ἄχθε- 
σθαι ποιεῖσθε ὑμεῖς" “ τριρῦτοι γάρ ἐστε, ὦ ὖ ἄνδρες Α-ς 

τ “ναῖε "οὐδὲ γὰρ ἐξέρχεσθε, οὐδ᾽ εἴεσθε. δεν χρήμα- 
ν δ τα εἰσφέρειν. εἶτα θαυμάζετ' εἰ κακῶς "" τὰ πράγ- 
4a4b ὑμῖν ἔχεις " ἐμὲ οἴεσθ᾽ ὑμῶν εἰσοίσειν, ὑμεῖς δὲ 
D , ἐμὲ οἴεσθε " τριηραρχήσειν, ὑμεῖς δ᾽ οὐκ 

257“ ἐμβήσεσθαι γ᾽ τοιαῦθ᾽ ὑβρίζων καὶ τὴν ἀπὸ τῆς ψυχῆς 58ο 

" πικρίαν καὶ κακόνοιαν, ἣν κατὰ τῶν πολλῶν ὑμῶν ἔχων 
ἀφανῆ παρ᾿ ἑαυτῶ περιέρχεται, φανερὰν ἐπὶ τοῦ καιροῦ 

καθιστάς. δε τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι καὶ ὑμᾶς οὕτω 
ν, ὃ ὅταν ἐξαπατῶν καὶ φενακίζων ὀδύρηται καὶ κλαίῃ ς 

248 καὶ δέγται, ᾿ ταῦθ᾽ ὑποβάλλειν αὐτῶ" “τοιοῦτος γὰρ εἶ, 

᾿ς “Μειδία ὑβριστὴς γὰρ εἶ, "οὐκ ἐθέλεις ἔχειν παρὰ 

“ σαυτῷ τὼ χεῖρε. εἶτα θαυμάζεις εἰ " κακὲς κακῶς 

, Ε δημηγορεῖ) ἐδημηγόρει Ἐς k. τοι. Κ ἀνέστηκεν} ἀνέστησεν Ἐ᾿ 1, 
v. εἴ correctus O. ᾿ οὐδὲ γὰρ--τοὐδ᾽ οὐ γὰρ---τοὐ γὰρ 
τ Ἀδαίω οδμαι) οἶμον, δικαίως Κατ. F.X.r.t ν. 

διῦναι διδόναι τ. ΝΟΣ ὧν 
τος πράγματ᾽ Ἐν, ὑμῖν τὰ χρήματ᾽ ι. 
4 Δ» ἐὰν Ῥ. Ο. 5. 5 ἐμὲ] ἐμὲ δὲ Ἐ᾿, 5, κι τ. 
“ ἀκαγγελθῇ) ἀγγελθὴ ἱκ. τ. 5 γεμεῖσθα:----ὐμβήσεσθαι] νεμεῖ- 
Γ οὐδὲ τῶν Ἴ ἢ" τῶν σϑε---ἐμβέσεσθε τοὶ οὐηῃο8, 
——— r. Ρ τριηραρχήσειν τρηραρχεῖν Κκ. 

5 ἃ» ἐὰν k.r. 4 ὅταν} ὅταν οὗτος Ε΄ τον, 
Ν φλαῦρον ὃ μηδεὶς.) λυπηρὸν ἢ " ταῦθ᾽} reco ΒΟΥ, τοιαῦθ᾽ Κατ. 

φλαῦρον οὗ μηδείς γ᾽ ἵ, τ. " οὐκ καὶ οὐκ F. k τ. t. ν. 
᾿ ᾳρῶτες] πρῶτω τ΄ ᾿ κακὺς} κακῶς 5. οἵω. V. 



650 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΙ. 
» »ἭὟ Ε —* 6 X 

“ὦ ἀπολεῖ; ἀλλὼ νομίζεις ἡμᾶς " μὲν ἀνέξεσβαί Υ σοῦ, το 
ιν, X «  »ν ᾽ — 

“« αὐτὸς δὲ τυπτήσειν; καὶ ἡμᾶς μὲν ἀποψηφιέσθαί 

“σου, ᾿ σὺ δὲ " οὐ παύσεσθαι ; 
» ς 7 ς«...λ Ψ.. “Ν᾿ 4 — 

Καὶ ἢ (βοηθοῦσιν οἱ λέγοντες ὑπὲρ αὐτοῦ οὐχ, οὕτω τού- 
7 Ὺ΄Ν ΄-ς Ἂς, 7 ε ΠῚ 7 

τῳ “χαρίσασθαι μὼ τοὺς θεοὺς βουλόμενοι, ὡς ἐπηρεά- 
. ν δ ων Ἀ ἰδ * ἃ ἃ 7 ΠῚ ς« »" ἌΝ 

ζειν ἐμοὶ διὼ τὴν ἰδίων ἔχθραν, “ ἣν οὗτος “ αὑτῷ πρὸς 
3, 4“ ἣἐ ν “..- ἮΝ »ὍἭν ΓΜ Ν * Ν Ψ' Ν 
εμε, “ἂν τ γὼ φω ἂν τε μὴ φω, φησὶν εἰνῶϊ, καὶ τ5 

* * » —* — 

Biacera οὐκ ὀρθῶς. ἀλλὰ κινδυνεύει τὸ λίαν εὐτυχεῖν 
δο » ᾽ -“᾿ Φ κι ὦν * ⸗ ες ΔΝ ἠδὲ 

460 ἐνίοτε ἐπωχβέϊς ποιεῖν ὅπου γὰρ ἐγὼ μὲν " οὐδὲ πεπον- 
9 Ἀ * » Ν μ κα 7 »"Ὕ: ε “ Ψ δὲ 
ὡς κῶκὼς ἐχθρὸν εἰγῶν μιὸι τοῦτον ομολογω, οὑτος 
» ἂν ᾽ ΄ ἧ » 9 —ã— — 

οὐδ ἀφιέντω ' ἀφίησιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις :ο 

ἀγῶσιν ἀπαντῷ καὶ νῦν ἀνωβήσεται μηδὲ τῆς κοινῆς τῶν 

νόμων ἐπικουρίας ἀξιῶν ἐμοὶ μετεῖναι, πῶς οὐχ οὗτος 

ἐπαχβής ἐστιν ἤδη καὶ " μείζων ἢ καθ᾿ ὅσον ἡμῶν ἑκά- 
΄ ,΄ο“- Ψ " * 

φΔόιστῳ συμφέρει ; ἔτι τοίνυν παρὴν ' ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι καὶ 
»ἫὋἫΜ » » ΄ς-“ὦ᾿΄ ε ε 

Ἢ καθητο Ἐὔβουλος ἐν τῷ θεάτρῳ, ὅτε ὁ δήμος κατέχει- 25 

ροτόνησε Μειδίου, καὶ καλούμενος ὀνομωστὶ " ἀντιβολοῦν- 

τος τούτου καὶ λιπωροῦντος, ὡς ὑμεῖς ἴστε, οὐκ ἀνέστη. 
Ν — ἃ Χ 2 ε »“ 

καὶ μὴν εἰ μὲν μηδὲν ἠδικηκότος ἡγεῖτο τὴν προβολὴν 
“ 22 -»" 

γεγενήσθαι, τότ᾽ ἔδει τόν γε φίλον " δήπου συνειπεῖν καὶ 
" ἃ 5 * ΠῚ ᾽ 

262 βοηθήσων εἰ δὲ καταγνοὺς ἀδικεῖν τότε διὰ “ ταῦτ᾽ οὐχ 581 

259 

Ὁ οὐδὲ] οὐ τιν. ὁ Ῥ. Υ. Ὁ. 5. 
ἢ ἀπολεῖ 8. ν. ἀπολεῖ F. vulg. 

ἀπολῇ. , ἐερ τὸ ἀνίησιν ὃ. ἀνίησιν Ῥ. -. 

δ, χ μὲν οὕ. Anéed. p. 122, 27. Υ. 
y σου οἵη. F. k. r. 
A) e VF. P. 5. V.s.t. 
ἃ οὐἽ] οὐδὲ ΚΟΥ. 
᾿ βοηθοῦσιν ὃ. vulg. βοηθήσουσιν. 
ς χαρίσασθαι ῬΡ. 5.0.5. εἴ γρ. 

F. ceteri χαρίζεσθαι. 
ὦ ἣν οὗτος ἵν᾽ οὕτως 8. 

ὕβουλ — E ποτ δ 
[ ἄν---ᾶν  ἐάν----ἐάν k.r. 
5. βιάζεται] βιάζεται τοῦτο F.t. v. 

κ — μεῖζον P. S. V. O. k. 
r. 8. 

om. t.v. 
Ἢ καθῆτο F. vulg. ἐκάθητο. 
" ἀντιβ.} καὶ ἀντιβ, Ῥ.5.Υ.0. 

5, 

9 προβολὴν] παραβολὴν O. 
Ρ δήπου ante φίλον ροῃΐξ Κὶ om. 

Ὰ , 
4 ταῦτ᾽] τοῦτ᾽ Κι Υ, 
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ὑπήκουσε, νῦν " δ᾽, ὅτι πιμσκόκροννεν ἐμοί, διὰ "ταῦτα 
ΟΠ φοῦγεν ἐξαιτήσεται, ὑμῖν οὐχὶ καλῶς ἔχει χαρίσασθαι 
ον μὴ γὰῤ ἔστω μηδὲς ἐν δημοκρατία τηλικοῦτος, ὥστε: 
: συνειπὼν τὸν μὲν ὑβρίσθαι τὸν δὲ μὴ δοῦναι δίκην ποιῆ- 

263 σάι. "ἀλλ᾽ εἰ κακῶς ἐμὲ βούλει ποιεῖν, Εὔβουλε, ὡς ἔγω- 
γε μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ οἶδα ἀνθ᾽ ὅτου, ' δύνασαι μὲν καὶ 

κατὰ τοὺς νόμους δ᾽ ἥντινα βούλει παρ᾿ ἐμοῦ 
δίκην λάμβανε, ὧν δ᾽ ἐγὼ παρὰ τὼς γόμους. ὑβρίσθην, ιο 

᾿ μή μ᾽ ἀφαιρῶ τὴνιτιμώμαν. εἰ δ᾽ ἀπορεῖς " ἐκείνως με 
ποίησαι, εἴη ἂν καὶ τοῦτο σημεῖον τῆς ἐμῆς ἐπίει- 

' κείας, εἰ τοὺς ἄλλους ῥαδίως κρίνων ἐμὲ μηδὲν ἔχεις ἐφ᾽ 
ο΄ ὅτῳ τοῦτο ποιήσεις. 
3 264 "Πέπυσμαι τοίνυν καὶ Φιλιππίδην καὶ Μνησαρχίδην ες 

καὶ Υ Διότιμον τὸν Εὐωνυμέα καὶ τοιούτους τινὰς πλου- 

σίους, καὶ τριηράρχους "ἐξαιτήσεσθαι " καὶ λρεαρήσειν 
παρ ὑμῶν αὐτόν, αὑτοὺς ἀξιοῦντας δοθῆναι τὴν χάριν ταύ- 

τὴν. ** ὧν οὐδὲν ἂν εἴποιμι πρὸς ὑμᾶς φλαῦρον ἐγώ" 

καὶ γὰρ ἂν μαινοίμην. ἀλλ᾽ ἃ θεωρεῖν ὑμᾶς, ὅταν οὗτοι :ο 
465 δέωνται, δὲ καὶ λογίζεσθαι, ταῦτ᾽ ἐρῶ. " ἐνθυμέσῇ, ὦ 

ἄνδρες “ δικασταΐ, εἰ γένοιντο, ὃ μὴ Ὁ ἊΝ οὐδ᾽ " ἔσται, 

οὗτοι κύριοι τῆς πολιτείας μετὰ Μειδίου καὶ τῶν ὁμοίων 
᾿ τούτῳ, καί τις ὑμῶν τῶν πολλῶν καὶ δημοτικῶν “ ἀνθρώ- 

πὼν ἁμαρτὼν εἷς τινα τούτων, μὴ τοιαῦθ᾽ οἷα Μειδίας :ς 
εἰς ἐμέ, ἀλλ᾽ ὁτιοῦν ἄλλο, εἰς δικαστήριον εἰσίοι πε- 

τὰ ὦ. του  - — 

rom. τ᾿ αὐτένν k. τ. 
" ταῦτα] τοῦνο ἵκ, τ. Ὁ ἐνθυμεῖσθ᾽] ἐνθυμεῖσθε δ᾽ τ. 
—— “ δικασταί) ἀθηναῖοι cοrrectus 
5 ἐκείνως) ἐκεῖνο pr 8. * τ. 

τ Ἐ Πέπυσμα; — — F.G. V. ὁ ἔσται ἔσται ποτὲ Καὶ γ.5. ἔσται 
Ἶ Ο.᾿ κν. 5. γῦν Ἐπ. ν. 
οβ — ἀϑδμο) δότιμον τ΄. ς ἀνθρώπων οἵη; F. 
*  ἑξαιτήσεσθαι) ἐξα τήσασθα. κι. ἔ εἰς πο ἐμὲ οἷ, τ, 
— " καὶ] τοῦτον καὶ ſomisso mox 
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πληρωμένον ἐκ ὅ τούτων, τίνος συγγνώμης ἢ τίνος " ἐλέου 
τυχεῖν ἂν οἴεσθε; ταχύ γ᾽ ἂν χαρίσαιντο, οὐ γάρ; " 

δεηθέντι τῷ τῶν πολλῶν ' προσσχόϊεν, ἀλλ᾽ οὐκ Ἢ ἂν εὐ- 582 

θέως εἴποιεν ““" τὸν δὲ βάσκανον ! τὸν δὲ ὄλεθρον ! τοῦτον 

““ο δὲ ὑβρίζειν ; ἀναπνεῖν Ἐ δέ; ὃν εἴ τις ἐᾷ ζῆν, ἀγα- 
" " Ν ᾿ 

566“. πῶν “ ἔδει "᾿ μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες * * 7 

τ ᾿Αβηναῖοι, τούτοις 

τις οὕτω χρησωμένοις ἂν ὑμῖν ἄλλως πως ᾿ ἔχετε ὑμεῖς, 

μηδὲ τὸν πλοῦτον μηδὲ τὴν δόξαν ᾿ τὴν τούτων θαυμάζετε, 9 
ἀλλ᾽, ὑμῶς αὐτούς. πολλὰ τούτοις ἀγαθά ἐστιν, ἃ " τού- 

τους οὐδεὶς κωλύει κεκτησθαι" μὴ τοίνυν μηδ᾽ οὗτοι τὴν 

ἄδειαν, ἣν ̓  ἡμῶν κοινὴν ᾽ οὐσίαν οἱ νόμοι παρέχουσι, κω- 

,ὕ Ν 
πεισετῶί, ὧν 

" 7 »“ »“ 

δίσω κτήσηται τοῖς πολλοῖς 

'Ψ » ΔΛ ᾽ 3 

467 λυόντων κεκτῆσθαι. οὐδὲν δεινὸν οὐδ᾽ ἐλεεινὸν ἢ Μειδίας το 
ἌΝ ΝΣ ὑμῶν, οὺς 

-“ ε R * —4— ἃ X " 

γὺν " ὑβρίζει καὶ πτωχοὺς ἀποκωλεῖ, ὦ δὲ νῦν ὅ περμόντ᾽ 

αὐτὸν ὑβρίζειν ἐπαίρει, περιαιρεθῆ. οὐδ᾽ οὗτοι δήπου ταῦθ᾽ 
ὑμῶν εἰσὶ δίκαιοι δεῖσθαι, “ 

Ν Ν ἯΝ 7 ͵ 7 

μὴ κατὼ τοὺς νόμους δὲκά- 

“ἐ σήτε, “ὦ ἄνδρες f δικασταί; μὴ ξ βοηθήσητε τῷ πεπον- is 

««βθότι δεινά" 
ἢ δὼ ὦ. ὁ ς ς  »ν δά Ν 7 7 

μῆ ευορκειτε ἡμιεν 0Τεὲ τῆν χαριν 7Tau- 

7 27 * 

“ τήν." ταυτῷ γάρ, ὧν τι δέωνται περὶ τούτου, ἢ δεήσον-- 

Β τούτων τίνων r. 
p ἐλέου] ἐλαίου Ο. λόγου 8. 
4/ om. S. post οἴεσθε ponit x. 
XMVN F. οὐ ἴῃ litura S. om. 

ἘΠ ἘΣ 
Ἰ πρόσχοιεν F. Ο, τ, t. προσχοῖεν 

8. vulg. προσέχοιεν. 
τῇ ἂν εὐθέως εἴποιεν om. F.k.r.s. 

et pr. t.v. 
ἢ τὸν δὲ--τυτὸν δὲ] τόνδε---στόνδε r. 

et complures. 
ὁ δὲ post τοῦτον ΟἿ}, t.vV. 
Ρ δὲ ὃν} δέον F. 8. 
4 ἔδει] δεῖ P.O. 
τ ᾿Αθηναῖοι om. 8. 
5 ἔχετε ὑμεῖς} ὑμεῖς ἔχετε Κι, Υ.5. 
ἐ τὴν ροδὲ δόξαν om. P. V. O. 

τὴν τούτων om. k. 
u τούτους] τούτοις k. r. 8. 
Χ ἡμῖν κοινὴν] ὑμῖν κοινὴν ὅς ν. 

κοινὴν ὑμῖν Κ. r. 8. 
Υ οὐσίαν] οὖσαν γρ. 8. 
2 Μειδίας πείσεται] πείσεται μει- 

δίας k. r. 8. 
᾿ ἴσα] ἴσα μὲν rec. k. 
* ἡμῶν P. V.O. 
ς ὑβρίζει----ονῦν om. Γ΄. 
d περιιόντ᾽] περιόντ᾽ S. 
ὦ οἵη. P.O. 

Γ δικασταί om. 8. 
5. βοηθήσητε] κριθήσεται 5. 
" μὴ] μηδ᾽ ΕᾺῸ P. S. V.O.t. 

᾿ἴ εὐορκεῖτε] εὐορκῆτε ἴ. 
Κ δεήσονται] δεηθήσονται O. 
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208 rau. κὰν μὴ ἱ ταῦτα λέγωσι τὰ ῥήματα. ἀλλ᾽ ἐπερ εἰσὶ 

“καὶ δεινὸν εἰ μὴ Ὦ πλουτήσει Μειδίας ἡγοῦνται, 

, εἰσὶ μὲν" "εἰς τὰ μάλιστα αὐτοὶ πλούσιοι, καὶ καλῶς 1:0 

ποιοῦσι, χρήματα δ᾽ αὐτῷ παρ᾿ ἑαυτῶν “ δόντων, ἵν᾿ ὑμέϊς 
᾿ μὲν ἐφ᾽ οἷς ᾿» εἰσήλθετε, ὀμωμοκότες δικαίως ψηφίσησθε, 
οὗτοι δὲ παρ αὑτῶν τὰς χάριτας, μὴ μετὰ τῆς ὁ ὑμετέ- 

ρας αἰσχύνης, ποιῶνται. εἰ δ᾽ οὗτοι χρήματ᾽ ἔχοντες μὴ 
᾿ πρόοιντ᾽ ἄν, πῶς ὑμῖν καλὸν τὸν ὅρκον προέσθαι; 35 

᾿- ΤΙΝ  Πλούσιοι πολλοὶ συνεστηκότες, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὶ τὸ 
τ΄ δοκεῖν τινὲς εἶναι, δὲ εὐπορίαν προσειληφότες, ὑμῶν παρ- 

ἴασι δεησόμενοι. τούτων μηδενί "με ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι 
πρόησθε, ἀλλ᾽ ὥσπερ" ἕκαστος τούτων ὑπὲρ τῶν "ἰδίᾳ 583 

F — καὶ ὑπὲρ τούτου σπουδάσεται, οὕτως ὑμεῖς 
Ε Ἵ Ψ ̓ ὑπὲρ ὑ ὑμῶν " αὐτῶν καὶ τῶν νόμων καὶ ἐμοὺ τοῦ ἐφ᾽ ὑμᾶς 

Ἢ παταπεφευγύτος σπουδάσατε, καὶ τηρήσατε τὴν γνώμην 

4 5γο ταύτην ἐφ᾽ ἢ ἧς νῦν ἐστέ. καὶ Ὑ γὰρ εἰ μέν, ὦ ἄνδρες ̓ Αθη-- 

ναῖοι, τόθ᾽ ὅτ᾽ ἦν ἡ " προβολή, τὰ πεπραγμένα ὁ δῆμος 
ἀκούσας ἀπεχειροτόνησε Μειδίου, οὐκ ἂν ὁμοίως * δει- 
γόν᾽ “καὶ γὰρ μὴ γεγενῆσθαι, καὶ μὴ περὶ τὴν ἑορτὴν 
ἀδικήματα ταῦτ᾽ εἶναι, καὶ πολλὰ ἂν εἶχέ τις αὑτὸν το 
παραμυθήσασθαι. νῦν δὲ τοῦτο καὶ πάντων ἄν μοι δεινό- 

͵ 471 τατον συμβαΐίη, εἰ παρ αὐτὰ "μὲν — οὕτως 
τς ὀργίλως καὶ πικρῶς καὶ χαλεπῶς " ἅπαντες ἔχοντες 

“ἐφαίνεσθε, ὥστε Νεοπτολέμου καὶ Μνησαρχίδου καὶ 

κε δς τσ, —— — ἐπ πυύδέοονοοος, - 

“»" 

- 

— —— —— ἢν Ἐ. ἴων Κ ἐν. — ες ἀμαμοηο μὴ πλου- —— pr. V 

᾿ ; J 

— —.— 
Ρ εἰσήλθετε, εἰσεληλύϑατε F.. v. 5.. Σοῦ, δ, ως ᾿.8. ἐἐμτμκῇ ἐμαίμε το ο)͵Ος δ ἀτωτα ἔροτεῷ ἕντο πάτα 
: ᾿εὀῥαδυσθι) φαίοσθε s. 
᾿ ———— pr. 5, — 



654 ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ On.XXI 

Φιλιππίδου καί “ τινων τῶν σφόδρα " τούτων πλουσίων τ5 
* . — »“»Ἢ ᾽ - Ν, * — 

Γ δεομένων καὶ ἐμοῦ καὶ ὑμῶν ἐβοᾶτε μὴ ἀφεῖναι, καὶ 
— μοι " Βλεπαίου τοῦ τραπεζίτου τηλικοῦτ᾽ 
— ὡς, τοῦτ᾽ ᾿ ἐκέῖνο, χρήματά * ληψνομένου, 

“γχῶστε με" ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι φοβηθέντα τὸν ὑμέτερον θό- :ο 
΄ ἢ — 2 

ρυβον θοιμάτιον προέσθαι καὶ μικροῦ γυμνὸν ἐν τῷ χιτω- 
νίσκῳ γενέσθαι, φεύγοντα ἐκεῖνον ' ἕλκοντώ με, καὶ μετὰ 

ταῦτα ἀπαντῶντες “ὅπως " ἐπέζει τῷ μιαρῶ καὶ " μὴ 

“ὁ διαλύσει" θεάσονταί σε τί ποιήσεις ᾿Αθηναῖοι" τοιαῦ-: 
5 » J X 

τῶ λέγοντες" Ρ ἐπειδὴ Ἵ δὲ κεχειροτόνηται μὲν ὕβρις τὸς 

πρᾶγμα εἶναι, ἐν ἱερῷ δ᾽ οἱ ταῦτα " κρίνοντες καθεζόμενοι 
διέ διέ δὲ 5 ε X J ὑδι Μῆν, « » 

ἡέγνωσαν, διέμεινω δὲ " ἐγὼ καὶ οὐ προύδωκα οὔθ᾽ ὑμᾶς 
273 οὔτ᾽ ἐμαυτόν, τηνικαῦτ᾽ ἀποψηφιεῖσθε ὑμεῖς. μηδαμῶς" 

. ᾿πάντα ἣ γὰρ τὼ αἰσχιστῶ ἔνεστιν ἐν τῷ πράγματι. εἰμὶ 584 
δι. Ὁ «»ν ΚΜ —— * —1JJ » 

δ᾽ οὐ τούτων ὑμῖν ἄξιος (πῶς γάρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι :) 
7 ἄνθ Ν ἃ Ὁ Ὁ ᾿ς 3») ΄ — 

κρίνων ἄνθρωπον καὶ δοκοῦντα " καὶ ὄντω βίαιον καὶ 

ὑβριστήν, ἡμαρτηκότα ἀσελγῶς ἐν πανηγύρει, μάρτυρως 
-" κῳ * “ ΄ ᾽ Ψ «. ὧν * —* 

τῆς ὕβρεως τής αὑτοῦ πεποιημένον οὐ μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ 9 
d —— x2 δ ͵ y ε »“-ε ͵΄ὔ 37 

. καὶ τοὺς ἢ επιθημήσαντας " ὠὡπώντως τῶν Ἑλλήνων. ἥκου- 
ς »" * 5 —6 

σεν ὁ δῆμος τὼ πεπραγμένω τούτω. τί οὖν ; ὑμῶν κατα- 
274 χειροτονήσας πωρέδωκεν. οὐ τοίνυν οἷόν τε ἀφανῆ τὴν 

» ε » ΄ 2M “»Ἥ » 3 

γνωσιν ὑμῶν γενέσθωι, οὐδὲ λαθεῖν, οὐδ ἀνεξέτωστον τ 

d τινων} τῶν Ἑ. τίνος Ῥ' Β.Ὗ. Ὁ μὴ οἱ. Κ t. 
Ο.1. τῶν ἄλλων Υ. 8. ο διαλύσει P. V. k. t. νυὶρ; δια-. 

ἐ τούτων post πλουσίων ponunt λύσῃ. 

ῬΎΟΥ Ρ ἐπειδὴ] ἐπεὶ τ΄. 
Γ δεομένων δεομένου correctus S. 4 δὲ ὁπ. Ρ. 8. Ὑ. Ο. Κνειν. 
5. Βλεπαίου] βλετταίου Κ. Τ᾿ κρίνοντες] κρίναντες Κ. τ..8.. 
ἢ ἀνεκράγετε] ἀνεκεκράγετε Κ. 5 ἐγὼ P. S. V. ceteri κἀγώ. 
Ἶ ἐκεῖνο] ἐκείνου S. t γὰρτ--τκρίνων) γὰρ ὅστις:---οκρίνω 
κ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι om. k. r. 5. γρ. 8. et margo F. 
Ἰ ἕλκοντα) δ᾽ ἕλκοντα P. S. V.O. ἃ καὶ ante ὄντα θη]. t. 

Κι, 8. x ἐπιδημήσαντας ἐπιδημοῦντας Κ. 
τῇ ἐπέξει: ἐπέξη ΚΟΥ. ἐπεξὴ Ὑ.ἴ, τ. 8. ν. 

ἐπέζη 5. Υ ἅπαντας) πάντας Κκ.Υ. 5. 
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“ένα, τί ποθ᾿ ἃ ὡς ὑμῶς τοῦ πράγματος ἐλθόντος ἔγνωτε" 
᾿ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν κολάσητε, δόξετε σώφρονες εἶναι καὶ καλοὶ 
ον ἐδ ἘΛΙα αυτοςων Αας ἂν δ᾽ ἀφητε, ἄλλου τινὸς 

3275} ἡττᾶσθαι. οὐ γὰρ ἐκ πολιτικῆς αἰτίας, οὐδ᾽ ὥσπερ 

᾿Αριστοφῶν ἀποδοὺς τοὺς —— 

4A ἐξ ὕβρεως “ ——— ἂν ὧν πεποίηκεν 
ἀναλῦσαι δύνασθαι κρίνεται. πόνο οὖν᾽ τούτου γενομέ 

τ νου κρῶττον {{ ἦν] " αὖθις ἢ —* κολάσαι: ἐγὼ μὲν οἷ- 

J μαι γῦν᾽ κοινὴ γὰρ ἡ κρίσις, καὶ κήματα πάντ᾽ ἐφ᾽ 10 

— * " οἷς, κοινά. 

ἵ ,κ Ἔστι δὲ οὐκ ἐμὲ ἔτυπτεν ἷ ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι Μόνον οὑ- 

τ΄ τος οὐδ᾽ ὕβριζε τῇ διανοίᾳ τότε, ποιῶν "ὶ οἵα ἐποίει, Ι ἀλλ᾽ 

ἅπαντας, ὅσους ̓ περ ἂν οἴηταί τις ἧττον ἐμοὺ δύνασθαι 
ὑπὲρ αὑτῶν λαβεῖν. εἰ δὲ μὴ πάντες ἐπαίεσθε μη- 

ὃ πάντες ἐπηρεάζεσθε χορηγοῦντες, ἴστε δήπου τοῦθ᾽, :- 

* οὐδ᾽ "ἐχιρηγεῖθ᾽ ἅ ἅμα πάντες, οὐδὲ δύναιτ᾽ ἄν " ποῦ 
ὑμᾶς "ἅμα πάντας μιῶ χειρὶ Ρ οὐδεὶς προπηλακίσαι. 

—*— ὅταν εἷς ὁ παθὼν μὴ λάβ᾽ δίκην, 4 τόθ᾽ ἕκαστον 
᾿ αὐτὸν χρὴ προσδοκῶν τὸ τὸν πρῶτον μετὰ ταῦτ᾽ " ἀδικησό- ςὃς 
μένον γενήσεσθαι, καὶ μὴ παρορᾶν τῶ τοιαῦτα, μηδ᾽ ἐφ᾽ 
ΡΝ ἐλθεῖν περιμένειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ πλείστου φυλάττε- 

σθαι. μείσέϊ Μειδίας ἴσως ἐμέ, ὑμῶν δέ γε ἕκαστον ν ἄλ- 
“Ὁ. 

- δον σαν Ὁ, κ οἴΑ] ἃ k. τ. 5. 
" κἀγαθοὶ P. O. ν. vulg. καὶ ἀ- ᾿ ἀλλ᾽ ἅπαντας ἀλλὰ πάντας Ῥ. 

Υ. Ο. Κι τ. 5. 
» ἡττῶσθα!) ἡττᾶσθαι τ. ἡττῶ τς  Απ" ῴἐχορηγεῖθ᾽ 

σϑε ἘΠῚ τ, 5. ὅττησθε V.S.V.O 5 ποθ᾽} οὐδεκοθ Ἐς τιν. 
Ἔ καὶ οανν. P. S.V.O. Κ. τ. 5. 5 ἅμα πάντας ἅκαντας P. 8. 

Ὲ , Κὶ ἂν ὅν] ὧν ἂν 5. V.o 
"ἢ " σότερ' ΡΒ. Υ. Ο. ceteri πότε- » οὐδεὶς ροϑὶ ὑμᾶς ponum Κ. τ. 
ὃ". »». 8. 

ἔυνονναν Ἱ τόθ τοῦθ V.O. 
3* Τ᾿ αὐτὸν] αὐτῶν ν. 
ἘΣ τ πολ τα F. ᾿ ἀδικησόμενο»} ἀδικηθησόμενον F. 

᾿Υ͂, Β, 
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72 7 ὙΠ 
λος τις. ὧρ οὖν συγχωρήσαιτ ὧν 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ On. ΧΧΙ, 

ἵχουτον, ὅστις ἐστὶν 5 

ἃ ἕκαστος ὁ μισῶν, κύριον " γενέσθαι τοῦ ταῦθ᾽, ἅπερ οὗ- 
» ἀπ Ὁ ᾿ * οὶ Ἢ ————— 

τος ἐμέ, Υ ὑμῶν ἕκαστον ποιήσαι ; ἐγὼ μὲν οὐκ οἶμαι. 
ξ μὴ τοίνυν μηδ᾽ ἐμὲ ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι πρόησθε τούτῳ. 

278 ὁρῶτε " δέ. αὐτίκα δὴ μάλα, ἐπειδὰν ἀναστῇ τὸ δικα- 

στήριον, εἷς ἕκαστος ὑμῶν, ὁ μὲν θᾶττον ἴσως, ὁ δὲ “ διχο- το 
λαΐτερον, οἴκαδ᾽ ἄπεισιν οὐδὲν ἃ γε φροντίζων οὐδὲ μετα: 
στρεφόμενος οὐδὲ φοβούμενος, οὔτ᾽ εἰ φίλος "“ οὔτ᾽ εἰ μὴ 
φίλου, αὑτῶ 

; » * 

συντεύξεταί τις, οὐδέ γε ὅ εἰ μέγας ἢ μι- 

κρός, "οὐδ᾽ εἰ ἰσχυρὸς ἢ ἀσθενής, οὐδὲ τῶν τοιούτων. οὐδέν. 

τι ί δήποτε; ̓ ὅτι τῇ ψυχῇ τοῦτ᾽ οἶδε καὶ θαῤῥέϊ καὶ πεπί- τ5 

στευκε τῇ πολιτείο, μηδένα ' αὑτὸν " ἕλξειν μηδ᾽ ᾿ ὑβριεῖν 

αἢρ μηδὲ τυπτήσειν. εἶτ᾽ ἐφ᾽ "ἡ ἀδείο, αὐτοὶ πορεύεσθε, " ταύ- 

τήν οὐ βεβαιώσαντες ἐμοὶ βαδὶεῖσθε, “ 
Ν 7 Ρ ⸗ καὶ τίνι ἢ χρή με 

΄“΄ “»“ὝὟ — ΄ 

λογισμῷ “ περιεῖναι ταῦτα " παθόντα, " εἰ περιόψνεσθέ με 
γὺν ἡ ὑμεῖς ; 
οὐδὲν ὑβρισθήση. ἐὰν δέ, τότ᾽ 

δαμῶς, ὦ ἄνδρες Χ᾽Αβηναῖοι, 

t τοῦτον] τουτὸν F. 
ἃ ἕκαστος) ἕκαστον  οἰεκίιτι5. 

om. Κ. 
Χ γενέσθαι.) γίγνεσθαι Ῥ. 8.0. 

Ο. Κι ν᾿. 8. 
Υ ὑμῶν ἕκαστον ἕκαστον ὑμῶν k. 

r. 

2 μὴ] καὶ Ο. 
ἃ πρόησθε] πρόεσθε F. t. v. 
Ὁ δέ om. Ρ. 5, 0.0. 
ς — — σχρολαιότερον ΤῸΝ. 
ἀ γε οἵη, P. V. O. 
Ἑ οὔτ᾽ εἰ μὴ φίλος] οὔτ᾽ εἰ μηδὲν 

t.v. om. F. 
Γ συντεύξεται] συνεύξεται t. 
8 εἰ μέγας] ἢ μέγας S. Κι τ, 
ἢ οὐδ᾽ εἢ ἢ εἰ P. ἢ Εἰ S. V.O. 

ἴ,ν, οὐδ᾽ k. γ, 8. 
᾿ αὐτὸν om. S. 

* θάῤῥει νὴ Δία, φήσειξ τις ἄγ᾽ οὐ γὰρ ἔτ᾽ :ο 

ὀργιέισθε, νῦν ἀφέντες ; μη- 

Υ μὴ προδῶτε μήτ᾽ ἐμὲ μήθ᾽ 

Κ ἕλξειν ἐλπίσειν P. 
᾿ ὑβριεῖν] ὑβρίσειν Ἰκ. 8. 
τ ἥ ἀδείᾳ Reiskius: libri ἣν 

ἄδειαν. 
Ὦ ταύτην οἵη. P. V. O. 
ο καὶ om. O. 
Ρ χρή με λόγι περιεῖναι ταῦτα 

παθόντα) με χρὴ λογ. ταῦτα παθόν-, 
τα περιεῖναι γρ. S. 

Ἵ περιεῖναι om. K. r. 8. 
᾿ παθόντα εἰ Ῥ. 5.0. Ο. παθόν- 

τα ζῆν εἰ Ἐ,, παθόντα καὶ ζῆν εἰ 66- 
teri. 

5 εἰ περιόψεσθε εἴπερ ὕψεσθε τ.8. 
t ὑμεῖς οἴη. F. 
ἃ θάῤῥει] θαρρεῖν S. 
κ ᾿Αθηναῖοι) δικασταί. O. 
Υ μὴ προδῶτε ante ὦ ponunt k. 

r. 8. 
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Γ αϑούμῶς αὐτοὺς μήτε τοὺς νόμους. καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο εἰ 

θέλοιτε σκοπεῖν καὶ —— τῶ “ποτ᾽ εἰσὶν ὑμῶν οἱ ἀεὶ 

᾿ δικάζοντες ἰσχυροὶ καὶ κύριοι τῶν ἐν τῇ " πόλει πάντων, as 

" ἄν τε " διακοσίους ἄν τε χιλίους ἄν δ᾽ ὁ ὑπόσωυ ἃ ἂν αὶ 

πόλις καθίση, οὔτε τῷ μεθ ὅπλων εἶναι συντεταγ μένοι 
μόνοι τῶν ἄλλων πολιτῶν, εὕροιτ᾽ * οὔτε τῷ τὰ σώ- 

ματ᾽ ἄριστα ἔχειν καὶ " μάλιστα ἰσχύειν [τὼς δικάζον- 
ras⸗], οὔτε τῷ τὴν ἡλικίαν εἶναι νεώτατοι, οὔτε τῶν τοιού: ς86 

᾿ τῶν οὐδενί, ἀλλὰ "τῶ τοὺς νόμους ἰσχύειν. ἡ δὲ τῶν νό- 

μων ἰσιχὼς τίς ἐστιν ἀρ ἐάν τισ ὑμῶν ἀδικούμενος ἀνιΐ. 
κράγῃ, προσδραμοῦνται καὶ ταρίσονται βοηθοῦντες ; οὔ! ς 
γράμματα γὰρ γεγραμμένα ἐστί, καὶ οὐχὶ Ε δύναιντ᾽ ἂν 

᾿ τ φροῦτό ποίσαι. τίς οὖν ἢ καὶ — αὐτῶν ἐστίν, ὑμεῖς 
ἐὰν βεβαιῶτε αὐτοὺς καὶ παρέχητε ' κυρίους ἀεὶ τῷ δὲο- 

μένῳ. οὐκοῦν οἱ νόμοι τε ὑμῖν εἰσὶν ἰσχυροὶ καὶ ὑμεῖς 
482 τοῖς νόμοις. δε τοίνυν τούτοις βοηθεῖν ὁ ὁμοίως ὥσπερ ἂν το 

αὐτῷ τις ἀδικουμένῳ, καὶ τὰ τῶν γόμῶν ἀδικήματα κοι- 

νὰ νομίζειν ἐφ᾽ ὅτου περ ἂν λαμβάνηται, καὶ μήτε λει- 

Ὑμῶν οἱ θεώμενοι τὴν — εἰσιόντα εἰς τὸ θέα- 

τρὸν τοῦτον ἐσυρίττετε ' καὶ ἐκλώζετε, " καὶ πάντα ἃ 

τίνι τω Ἐς, ὕτῳ ἴ v. Ὁ ἡ δύναμις αὐτῶν Ῥ. S. V. O. 
πόλε,] πολυτεία K. τ. 5. ceteri αὐτῶν ἡ δύναμις. 

» δν.-...ἄν-...ἅν} ἐάν----άν----ἐάν ὠὠ Αἰ κυρίους} κυρίως ἴκ, τ. 
P.O. Κ᾿ τ. ". * Κι μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν οἵαν. P. ante 

ποιτασίους Τοῦ. εἰρῦσϑα, ponunt ἰκ, τ. 5. 
4 ἡείσευς ἂν} ὑποσουσοῦν L. τ, 5. αὶ ἐκλώζετε Harpoeratio 
- μάλιστα) μάλα Ο. καὶ ἐκεκράγετε Ῥ. 5. Υ, Ο. ceteri 
τῷ τοὺς νόμους ἰσχύειν] τῷ τοῖς om. 

νόμοις ἰσχύειν Ἐς P. k. τιν. τῇ τῶν τ καὶ τά ὥ Ῥ.ΒΑΥ 
νόμων ἰσχύϊ δ. Ὑ.0 Ο. ὅστει--ταῖτα ἘΞ τ. ν. ὥστει-- 
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μίσους ἐστὶ σημέϊω ἐποιεῖτε οὐδὲν ἀκηκοότες " πω περὶ 
αὐτοῦ παρ᾿ ἐμοῦ. εἶτα πρὶν μὲν ἐλεγχθήνωι τὸ πράγμα 
μ ὠργίζεσθε, προὐκαλεῖσθε ἐπὶ τιμωρίαν τὸν παθόντα, :ο 

“84 ἐκροτεῖθ᾽,, ὅτε ἢ προὐβαλόμην αὐτὸν ἐν τῷ δήμῳ" ἐπειδὴ 

δ᾽ “ἐξελήλεγκται, καὶ προκωατέγνωκεν ὁ δῆμος τούτου 
εἰς ἱερὸν καθεζόμενος, καὶ τώλλα " προσεξήτασται τὰ 
πεπραγμένω τῷ μιωρῶ τούτῳ, καὶ δικάσοντες εἰλήχατε, 

καὶ πάντ᾽ ἐστὶν ἐν ὑμῖν μιῷ ψήφῳ διαπράξασθαι, νῦν ες 

ὀκνήσετε ἐμοὶ βοηθῆσαι, τῷ δήμῳ χαρίσασθαι, τοὺς ἄλ- 

λους σωφρονίσων, μετὼ πολλῆς ἀσφαλείας " αὐτοὶ τὸ 

λοιπὸν διώγειν, παράδειγμα ποιήσαντες τοῦτον τοὺς ἄλ- 

λοις ; 

285 Πάντων οὖν t ἐΐνεκα τῶν εἰρημένων, καὶ μάλιστα τοῦ ς87 

θεοῦ χάριν περὶ οὗ τὴν ἑορτὴν ἀσεβῶν οὗτος ἥλωκε, τὴν 

ὁσίαν καὶ " δικαίαν θέμενοι ψῆφον τιμωρήσασθε τοῦτον., 

ἢ πῷ ΟΠῚ, 8. τ προσεξήτασται) προεξήτασται 
9 ὠργίζεσθε] ὀργίζεσθε 8. "τ 
Ρ προὐβαλόμην) προὐβαλλόμην Ο. 5. αὐτοὶ] αὐτοὺς t. ν. οἴη. k. r. 8. 

τ εἵνεκα P.S. V.O. οεἰοτί ἕνεκα. 8. 

4 ἐξελήλεγκται] ἐξελήλεγμαι τ. ἃ δικαίαν] τὴν δικαίαν ἴον, 



τ ΚΑΤᾺ ΑΝΔΡΟΤΙΩΝΟΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ. 

2 

ἊΝ ἢ — — — 

———— ἧς ν᾿ 

᾿ ρϑς — ΛΙΒΑΝΙΟΥ͂ ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

πο ἐν ρυ λυ ἐμὸν ὡρο κι ἣν ἀμ μδγν οὐ 
᾿ φένων ἑκουσίων καὶ " τραυμάτων καὶ τοιούτων τινῶν δικάζουσα, ἑτέρα δὲ ἡ 

τὰ πολιτικὰ πράττουσα' αὕτη δὲ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἠμείβετο, ἐκ πεντακοσίων. 

ἀνδρῶν τῶν τὴν βουλευτικὴν ἡλικίαν ἀγέντων συνισταμένη. νόμος δὲ ἦν ἐπι- 
τάττων τῇ βουλῇ ταύτῃ ποιεῖσθαι τριήρεις καινάς, ἐὰν δὲ μὴ ποιήσηται, 

— — νῦν τοίνυν ἡ μὲν βουλὴ τὰς 
ὑμέας οὐκ ἐπουήσατο, ᾿Ανεροτίων δὲ γέγραφεν ἐν τῷ δήμῳ ψήφισμα στε, 

πὴν βουλήν. ἐπὶ τούτῳ παρανόμων κρίνεται, " κατηγορούντων αὐτοῦ ὁ 
Νῶὼ ὀχώρῦν, Εὐκνήμινος καὶ Διοδόρυ, καὶ προείργίε μὲν ὁ Εὐκτήμων, δεύτερος 
δὲ ὁ Διόδωρος ἐπαγωνίζεται τούτῳ τῷ λόγῳ. φασὶ δὲ οἱ κατήγοροι πρῶτον ̓ ς 

τὴν ἴδω» ψήφισμα ἐκφέρειν, τρὸν ἐν τῇ βουλῇ δοκιμασϑείη, τὸν ᾿Ανδροτίωνα 
ον ἀρον ον νἰων λεμβιίλεντω υἰσενεγιαῖν τὴρ γνάμερ), ἐσότερον δὲ 
ἀυδυτάν ἀπεὺν τῷ νίμῳ τῷ κολούντι μὴ πεησὰμένῳ τὴρ βουλὴν τὰξ , 
τιμήρευς μὴ αἰτεῖν δωρεάν" εἰ γὰρ αἰτεῖν οὐκ ἔξεστι, δῆλον ὡς οὐδὲ τὸ δεῦναι 

᾿ συγκεχώρηται. τούτους μὲν εἰς τὸ πρᾶγμα τοὺς νόμους" παρέχονται δὲ καὶ 
κατὰ ὁ τοῦ προσώπου δύο, τὸν τῆς ἑταιρήσεως καὶ τῶν ὀφειλόντων τῷ δημο- 

σίψ, καὶ φασὶ τὸν ̓Ανδροτίωνα κατὰ ἀμφοτέρους ἄτιμον εἶναι" καὶ γὰρ πε-ς 

* 

⏑————— 
ἘΤΕΡΑᾺ ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

᾿ διάφοροι παρ᾽ ̓ ὑπῆρχον ἀρχαί, ὧν αἱ μὲν κληρωταί, αἱ δὲ χει- 
— καὶ κληρωταὶ μὲν αἱ κατὰ κλῆρον γινόμεναι, ὡς .ο 

᾿ αἱ τῶν δικοστῶν; χειρυιτονηταὶ δὲ αἱ κατὰ χειροτονίαν τοῦ δήμου γινόμεναι, 

ὡς αἱ τῶν στρατηγῶν, αἱρεταὶ δὲ αἱ κατὰ αἵρεσιν, ὡς αἱ τῶν χορηγῶν. 
ἣν» τούτων μία ἦν τῶν κληρωτῶν ἡ βουλὴ τῶν πεντακοσίων. τῶν πεντακοσίων δὲ ̓ς 

πο ΣῪ εἰ. αὐτοῖ ----προείρηκε. 
νΤΊΘΛΑΣ Ὑ. εν. 4 τοῦ ante προσώπου πὐοϊαϊ 
“ κατηγορούντων αὐτοῦ----καὶ προ- δαπυρίαπι ab Υ τιν. 

——— —“ 
vu— 
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εἴπομεν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ. εἰσὶ δὲ τούτων διαφοραὶ 

τρεῖς. καὶ πρώτη ἐστὶ τὸ τὴν τῶν πεντακοσίων τὰ δημόσια πράγματα διοι- 

κεῖν, τὴν δὲ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ τὰ φονικὰ μόνον. εἰ δέ τις εἴποι ὅτι καὶ αὕτη 

δημόσια διῴκει, λέγομεν ὅτι, ἡνίκα μεγίστη ἀνάγκη ἐγίγνετο, τότε περὶ δημο- 20 

σίων συνήγετο. δευτέρα διαφορά, ὅτι ἡ μὲν τῶν πεντακοσίων ἀριθμῷ ὑποπί- 

πτεὶ ὡρισμένῳ, ἡ δὲ ἀορίστῳ. ὡς γάρ τινες τῶν ῥητόρων λέγουσι, κατ᾽ ἔτος 

οἱ ἐννέα ἄρχοντες αὐτῇ προσετίθεντο" ὡς δέ τινες, ὅτι οἱ ἐξ μόνον θεσμοθέ- 25 

ται. ἦσαν γὰρ ἐξ θεσμοθέται, οἱ περὶ ἑταιρήσεως δικάζοντες. ἦσαν δὲ καὶ 

ἄλλοι τρεῖς, εἷς ἐπώνυμος, ἐξ οὗ καὶ ὃ ἐνιαυτὸς ἐπώνυμος ὠνομάζετο, δεύτερος 

ὁ βασιλεύς, ὁ τὰ τῶν ὀρφανῶν καὶ ἀσεβειῶν διοικῶν, τρίτος ὃ πολέμαρχος, ὃ 

τῶν πολεμικῶν ἐπιμελούμενος. οἱ δὲ θεσμοθέται ἐνιαυτὸν μόνον ἦρχον, πρὸ 580 

τῆς ἀρχῆς κρινόμενοι περὶ τοῦ προλαβόντος παντὸς βίου. καὶ εἰ μὲν εὑρέθησαν 

ἐν πᾶσι δίκαιοι, ἦρχον τὸν ἐνιαυτόν. εἶτα πάλιν μετὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἐκρίνοντο, 5 

εἰ καλῶς ἐν αὐτῷ ἦρξαν" καὶ εἰ δικαίως ὥφθησαν ἄρξαντες, προσετίθεντο τῇ 

βουλῇ τῶν ᾿Αρειοπαγιτῶν. καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ὑπέπιπτον ἀριθμῷ. εἰ δὲ μή, 

ἐξεβάλλοντο. τρίτη διαφορά, ὅτι ἡ μὲν τῶν πεντακοσίων κατ᾽ ἐνιαντὸν διε- 

δέχετο, ἡ δὲ τῶν ᾿Αρειοπαγιτῶν ἦν ἀδιάδοχος" εἰ μὴ γάρ τις ἥμαρτε μεγά- 10 

λως, οὐκ ἐξεβάλλετο. ἐπειδὴ δὲ οὐ πρόκειται ἡμῖν περὶ τῆς ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ 

βουλῆς, ἀλλὰ περὶ τῶν πεντακοσίων, ἀναγκαῖον μαθεῖν ἡμᾶς, πῶς ἦρχεν. 

ἰστέον ὅτι οὐκ ἐψήφιζον οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς μῆνας κατὰ τὸν ἡλιακὸν δρόμον, ὡς τ 5 

ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν σεληνιακόν. κατὰ γὰρ τὸν ἡλιακὸν ἔχει ὃ ἐνιαυτὸς 

ἡμέρας τριακοσίας ἑξήκοντα πέντε, ὥστε συμβαίνει ἔχειν τὸν μῆνα ἡμέρας 

τριάκοντα καὶ τρίτον. δεκάκις γὰρ τριάκοντα τριακοσία, δὶς τριάκοντα ἐξή- 

κωυτα λοιπὰ πέντε. τὸ τρίτον τῶν δώδεκα τέσσαρα᾽ λοιπὴ μία. δωδέκατον 20 

δὲ τῆς μιᾶς δώδεκά ἐστι. κατὰ δὲ τὸν σεληνιακὸν δρόμον ὁ ἐνιαυτὸς ἔχει" 

τριακοσίας πεντήκοντα τέσσαρας, ὥστε συμβαίνει τὸν μῆνα ἔχέιν ἡμέρας 

εἰκοσιεννέα ἥμισυ. δεκάκις γὰρ εἴκοσι διακόσια, δὶς εἴκοσι τεσσαράκοντα, 25 

δεκάκις ἐννέα ἐννενήκοντα, δὶς ἐννέα δεκαοκτώ, καὶ τὸ ἥμισυ τῶν δώδεκα ἕξ, 

ὥστε ὁμοῦ εἶναι ἡμέρας τριακοσίας πεντήκοντα τέσσαρας, ὑπολείπεσθαι δὲ 

κατὰ τὸν ἡλιακὸν δρόμον ἡμέρας ἕνδεκα, ἃς ᾿Αθηναῖοι κατὰ τὶ συνά- 

γόντες ἐποίουν τὸν ἐμιβόλιμον μῆνα τριάκοντα τριῶν ἡμερῶν. ἔχει γοῦν ὃ ἐν." 500 

αυτὸς κατὰ τὸν σεληνιακὸν δρόμον τριακοσίας πεντήκοντα τέσσαρας ἡμέρας. 

καὶ τὰς μὲν δύο ἡμέρας ἐκάλουν οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀρχαιρεσίας ἐν αἷς ἄναρχος ἣ 
᾿Αττικὴ ἦν. ἐν ταύταις προεβάλλοντο τοὺς ἄρχοντας. ἦρχον οὖν οἱ πεντακό- 5 

σιοι τὰς τριακοσίας πεντήκοντα ἡμέρας. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πολλοὶ ἦσαν καὶ δυσχε- 

ρῶς ἤνυον τὰ πράγματα, διεῖλον ἑαυτοὺς εἰς δέκα μερίδας κατὰ τὰς φυλάς; 

ἀνὰ πεντήκοντα᾽ τοσούτους γὰρ ἑκάστη φυλὴ προεβάλλετο. ὥστε συνέβαινε τὸ 

τοὺς πεντήκοντα ἄρχειν τῶν ἄλλων ἀνὰ τριάκοντα πέντε ἡμέρας. αὗται γὰρ 

αἱ τριάκοντα πέντε ἡμέραι εἰσὶ τὸ δωδέκατον μέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ" δεκάκις 

γὰρ τριάκοντα τριακόσια, πεντάκις δέκα πεντήκοντα, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πάλιν οὗ 
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φοτζουτο σιλλοὶ ἦσο εἰς κατὰ κλῆμν μιᾶς ἡμέ ες 
μᾶς τῶν ἑπτά, ὁμοίως δὲ ἕκαστος τῶν ἄλλων ἀπὸ κλήρου ἦρχε τὴν ἑαυτοῦ 

πο τυ δεν, — 
τρεῖς μὴ ἄρχειν. ἕκαστος δὲ ἄρχων ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἐκαλεῖτο ἐπιστάτης. διὰ 20 

τ τ δὲ μίαν μόνην ἦρχεν ; ἐπωδὴ αὐτὸς τὰς κλεῖς τῆς ἀκροπόλεως ἐπιστεύετο, 

᾿ς ἐν ξρζω δεν τὼ ἄρξαι. ἰστέω ὃ ἔτι οἱ μὲν σοτήκωτα ἐκαλοῦντο 
Ἢ τρυτάνεις, οἱ δὲ δίκα πρόεδροι, ὁ δὲ εἷς ὀκιστάτης. μετιτέοαν δὲ ἐπὶ τὴν ὑπό- ̓ ς 

— λόγου. 
J καινὰς τροήρεις ποιεῖν. νόμος δὲ ἦν τὴν βουλὴν τὴν δόέξασαν τῷ δήμῳ καλῶς 
τ ΠῚ εὐ γορης αρνηαυδουνονπομήρυμα ἀνήρ εῳρυθεή αι 

ἐκ τοῦ δήμου τὰς τριήρεις οὐκ ἐποίησεν, ἐδόκει δ᾽ εἰς τὰ ἄλλα πάντα 
ἧς βιβουλευκέναι, ὁ γεῶν ̓Ανδροτίων ὁ ῥήτωρ, προστάτης ὧν ταύτης τῆς ς 

; β Ν ἀροοου γρομαὼ Ὀλνέζοι ἠὲ δι, Δὲ σε 
᾿ ——— ἔστιν οὖν ἡ στάσις πραγματικὴ ἔγγραφος, ἐπίσκεψις μέλ- 

εἰ δεῖ τόδε ποῆσα; ἣ εἰ δεῖ τόδε δοῦναι ἣ μή. καὶ ἐπειδὴ πρὸς το 

τιν τοῦ λόγου συμβάλλεται ὑμῖν τὸ μαθεῖν τὰς δικαιολογίας, φέρε 
ον τὰς τῶν κατηγόρων ἐξετάσωμεν. Εὐκτήμων οὖν καὶ Διόδωρος ἐπιλαμ- 

'α; κατὰ τέσσαρας νόμους τοῦ ψηφίσματος, ὧν πρῶτός ἐστιν, ἀπρο- is 
πὸ ρρυρν Ἃ οὐἴρο ὁ τὸ Μων. Ἱξοὴ γὰρ «οἷς ἃ ἴῶμος 

᾿ παρεκρούετο, μὴ νοῶν εἰ ἔχει ἐμφωλεύουσαν κακουργίαν, πρῶτον 

ο᾿παρεκέμπετο εἰς τὴν βουλὴν τῶν πεντακοσίων, καὶ αὕτη ἠρεύνα, εἰ ἔχει βλά- 
, γὰ ἢ κακουργίαν, καὶ οὕτως εἰσήγετο εἰς τὸν δῆμον. ἔδει οὖν αὐτὸν 20 

τὸν εἰσενέγκαι τὸ ψήφισμα εἰς τὴν βουλήν. οὐκ εἰσήνεγκε δέ, ἐπειδὴ νε- 
, σα ἦν ἡ βιυλή, καὶ ἐφοβεῖτο μὴ διαφωνηθῇ᾽ αὐτο αρυν δ 
— πράξαντα. δεύτερος νόμος, τὴν βρυλὴν τὴν ποιήσα 

τς σαν τὰς τριήρεις αἰτεῖν τὴν δωρεά». οὐταριαμεαρ λα e 
τεύεσθαι" ᾿Ανδροτίων ἄρα, ὃς ἡταίρηκεν, οὐκ ὥφειλε πολιτεύεσθαι;. τέταρτος 

— διρύχον — δ οβνονογτευν οὐ ὃς, δ λήμεῖω, 
τῆς ἀρῶ Ὁ ΜΜΕῚ ὉΝ ΝΑ ΣΝ 
—— — — * — — — 

— παραφέρει γὰρ καὶ αὐτὸς ἕτερω 9 
βουλήν, ἐὰν δέξῃ καλῶς βεβουλευκέναι ἐν τῷ ϑήμφ, στε- 

— — 
ἄρτι οὐκ ὄφειλε κρίνεσθαι περὶ τούτων. 

Τινὴς δ᾽ ἐπεχείρησαν τοῦτον τὸν λόγον εἰς στάσιν ἀνενεγκεῖν πραγματικὴν κιο 
τὴν πρὸς ἀντινομίαν, λέγωτες ὅτ, “" δοὺ καὶ ἐνταῦθα δύο νόμο μάχωτα; 

υῦ 3 

ἐν 
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“ ἀλλήλοις ἐκ περιστάσεως, ὧν ὁ εἷς παραβέβασται διὰ τὸ κυρωθῆναι τὸν 

"ἕτερον." ἀλλὰ λέγομεν ὅτι ἐν τῇ πρωγματικῇ τῇ πρὸς ἀντινομίαν οὐδέτερος τ5 

παραβαίνεται, ἀλλὰ σκοποῦμεν παῖον δεῖ παραβαθῆναι. ἐν δὲ τῷ παρόντι 

λόγῳ οὐχ οὕτως" ὁ εἷς γὰρ τῶν νόμων παραβέβασται, ὁ λέγων τὴν βουλὴν 

τὴν μὴ ποιήσασαν τὰς τριήρεις μὴ αἰτεῖν δωρεάν. τοῦτο δὲ οὐκ ἴδιον πρῶγ-- 20 

ματικῆς τῆς πρὸς ἀντινομίαν, ἀλλὰ μόνης ἀντινομιίας. 

Ἰστέον δὲ ὅτι, ἡνίκα δύο ὦσι κατήγοροι, ὧν ὁ μὲν εἷς νεώτερος ὁ δὲ ἕτερος 

πρεσβύτερος, οὗτος λαμβάνει τὴν πρωτολογίαν κατὰ τιμήν, ὥσπερ καὶ ἐν-- 

ταῦθα ὁ Εὐκτήμων ἔλαβε τὴν πρωτολογίαν ὡς πρεσβύτερος, καὶ εἶπε τὰ 25 

προοίμια καὶ τὴν κατάστασιν καὶ μέρος τι τῶν ἀγώνων. ὁ δὲ Διόδωρος, ἰδιώ- 

τῆς ὧν, ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Δημοσθένους τὸν παρόντα λόγον. καὶ ἔστι δευτερο- 

λογία, ἔχει δέ, ἃ παρέλιπεν ὁ Εὐκτήμων. 

περ Εὐκτήμων, ὦ ἄνδρες ὁ δικασταί, παθὼν ὑπ᾽ ᾿Αν- 593 
4 »Ἥ ὦ 25 θῶ ε,᾿ δῶ 
ῥοτίωνος κακῶς ἅμω τῇ τε πόλει [βοηθεῖν ὅ οἴεται δεῖν 

καὶ δίκην ὑπὲρ αὑτοῦ λαβεῖν, τοῦτο κἀγὼ πειράσομαι 

ποιεῖν, ἐὰν ἄρω οἷός τε ὦ. συμβέβηκε δὲ " πολλὰ καὶ 5 
δ —— * ———— J— εινὼ ᾿ καὶ παρὼ πάντας τοὺς νόμους " Εὐκτήμονος ὑβρισ-- 
μένου ἐλάττω ταῦτ᾽ εἶναι τῶν ἐμοὶ γεγενημένων δὲ ᾿Αν- 

2 δροτίωνος πρωγμάτων. οὗτος ' μέν γε εἰς χρήματα καὶ 
Ν δικς * ᾽ Δ ᾽ —2 —⸗5 J—— ᾿ » ἣν 

τὸ παρ᾽ ὑμῶν ἀδίκως ἐκπεσεῖν ἐπεβουλεύθη" ἐμὲ δὲ οὐδ᾽ 

ἂν ἐδέξατο τῶν ὄντων ἀνθρώπων οὐδὲ εἷς, εἰ τὰ κατασκευ- το 

«σθέντω ὑπὸ τούτου παρ᾿ ὑμῖν ἐπιστεύθη. αἰτιασάμενος 
γάρ με ἃ καὶ λέγειν ἂν ὀκνήσειέ τις, εἰ μὴ τύχοι προσ- 
ὅμοιος ὧν " τούτῳ, τὸν πατέρω ὡς ἀπέκτονω ἐγὼ τὸν 

3 ἐμαυτοῦ, " καὶ κατασκευάσας ἀσεβείας γραφὴν οὐκ ἐπ᾽ τς 
᾽ ἢ». ἢ «Ἄχ. Ν ** * ᾿ -“ ᾽ Ν 

ἐμὲ ὡλλ επὶ τὸν θεϊόν μου, γράψας ἀσεβεῖν εμοι συνι- 

ὄντα εἰς ὃ ταὐτὸν ὡς πεποιηκότι ἢ ταῦτα, εἰς ἀγῶνω κατ-- 

ἔστησεν, ὃν εἰ συνέβη τότε ἁλῶναι, τίς ἂν ἀθλιώτερω ἐμοῦ 

e δικασταί om. k. ' μέν γε} μὲν γὰρ V.O.s. οἱ 
ἔστε om. Ὁ. γρ. F. 
Β οἴεται] ᾧετο k. m τούτῳ] τούτου Υ΄. 
ἢ πολλὰ om. ἴ. Ὁ καὶ om. O. 
ἱ καὶ ante παρὰ οπι. 8. 9 ταὐτὸν] ταὐτὸ F. S. V. O. ν. 
Κ Εὐκτήμονος] εὐκτήμωνος Κ. Ρ ταῦτα] ταυτὰ S. πάντα k. 
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πεπονθὼς ἦν ὑπὸ τούτου; τίς γὰρ “ ἂν ἢ φίλος ἢ ξένος 

εἰς ταὐτό ποτ᾽ ἐλθεῖν ἠθέλησεν ἐμοί, τίς δ᾽ ἂν εἴασε πό-1ο 

λις 'που παρ᾽ ἑαυτῇ γενέσθαι: τὸν " τοιοῦτον ἀσέβημα δὸ- 
4 κοῦντα εἰργάσθαι; οὐκ ἔστιν οὐδεμία. ἐγὼ τοίνυν ταῦτα 

᾿ μὲν οὐ παρὰ μικρὸν ἀγωνιζόμενος παρ ὑμῖν ἀπελυσάμην, 
ἀλλ᾽ ὥστε τὸ πέμπτον μέρος μὴ "λαβῶν " τοῦτον τῶν 594 

ψήφων Ὑτρυτονὶ δὲ μεθ᾿ ὑμῶν ᾿ πειράσομαι καὶ νῦν καὶ 
τὸν ἄλλον ἅπαντα "ἀμύνεσθαι Χρόνον. καὶ περὶ μὲν τῶν 

ἰδίων ἔχων ἔτι πολλὰ λέγειν ἐάσω" περὶ δ᾽ ὧν εἴσετε τὴν 

᾿ ψῆφον γυνὶ καὶ περὶ ὧν οὗτος δημοσία πεπολιτευμένος 5 

οὐκ ὀλίγα ὑμᾶς ἔβλαψεν, ἅ μοι παραλιπεῖν Εὐκτήμων 
ἐδόκει, βέλτιον δ᾽ ὑμᾶς ἀκοῦσαι, ταῦτα διεξελθεῖν ἐν βρα- 
δ χέσι — * γὰρ εἰ μὲν ἑώρων τινὰ ἁπλῆν 
τούτω περὶ ὧν —** πρὸς ὑμᾶς οὖσαν ἀπολογίαν, οὐκ το 

ἂν ἐποιούμην τε ς αὐτῶν μνείαν οὐδεμίαν. νῦν δ᾽ οἶδα 
ὅτι “ οὗτος ἁπλοῦν μὲν οὐδὲ δίκαιον οὐδὲν ἂν εἰπ εἰν 

ἔχοι, ἐξαπατῶν δ᾽ ὁ ὑμᾶς πειράσεται “πλάττων καὶ παρ- 

ἄγων πρὸς ἕκαστα τούτων κακούργους λόγους. ἔστι 
γὰρ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τεχνίτης τοῦ λέγειν, καὶ πάντα 15 

ὁ τὸν βίον ἐσιχόλακεν ' ἑνὶ τούτω. ὑπὲρ οὖν τοῦ μὴ παρα- 

Ἐ  προυσθέντας ὑμᾶς ἐναντία μὲν τοῖς " ὀμωμοσμένοις πεισ- 
᾿ βῆναι ψηφίσασθαι, ἀφεῖναι δὲ τῶτον ὃν ὑμῖν πολλῶν 

“ " 7] * ἢ — » »» ΄ 

" ἕνεκα ἄξιον κολάσαι, προσέχετε τὸν νοὺν εἷς ἐρω, ἐν το 

“νον " ἀμύνεσθαι; χρόνον) χρόνον ἀμύνε- 
που om. σθαι t. v. 
——— τὸ —— τρις 

: μὴ οὐ κ. — —— 

—— — πλήττων τ. 
Ἀ τοῦτω τοῦτον Εἰ, τούτους ν. τού- Reiskius: libri ἕν, 

τοὺς ΟΥ̓Κ. τ. 5 ἐμωμοσμένοις ὁμωσμένοις V. 
Υ τουτωΐ] τοῦτον ΕΒ Υ,0...1ν, Ο. «5. 
" πειράσομαι ante μεϑ᾽ ponit k. ᾿ ξνεκα εἵνεκα Ἐ, 

συ 4 
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» ͵ 3 “«“ Ν ἱ " * δ᾽ δ ἀκούσαντες ἐμοῦ πρὸς 'ἕκαστον τῶν ὑπὸ τούτου ῥηβησο- 
μένων " ἔχηθ᾽ ὑπολαμβάνειν ἃ δεῖ. 

7 Ἔστι —— εἷς μὲν ' ὃν οἴεται τεχνικῶς ἔχειν αὑτῷ, λό-- 
γος, περὶ τοῦ ἀπροβουλεύτου. νόμος ἐστί, φησίν, ἐὰν ἐὰν 

ἀξίως ἡ ἡ βουλὴ δοκῇ βουλώσαι δωρεᾶς, διδόναι τὸν δῆμον 5 

τὴν δωρεὰν αὐτῇ. ταῦτ᾽ ἐπήρετο, φησίν, ὁ ἐπιστάτης, 

διεχειροτόνησεν ὁ δι δὴ ἡμος, ἔδοξεν. οὐδὲν δῆ, φησί, προβοὺν 
λεύματος ἐνταῦθα" κατὼ ⸗ ἢ γόμοον ἥν τὰ γινόμενα. 

ἐγὼ δ᾽ “ αὐτὸ τοὐναντίον οἴμιαι, νομίζω δὲ καὶ ὑμῖν συν- 

δέξειν, περὶ τούτων τὼ προβουλεύματα ἐκφέρειν μόνων, 595 

περὶ ὧν κελεύουσιν οἱ νόμοι, ἐπεὶ περὶ ὧν ὅγε μὴ κεῖνται 

νόμοι, οὐδὲ γράφειν τὴν ἀρχὴν " προσήκει οὐδὲ ἕν δήπου. 
8 Φήσει τοίνυν τοῦτον "ὠπάσας τὸν τρόπον εἰληφένωι τὰς ς 

βουλάς ⸗ 
{ὦ ΄ Φ Ψ ΘΟ ΥΝ δ 7 Ν 

σοί “ΠΙΩΤΟΤ εχουσι σῶρ ὑμῶν ὠρεῶν, κωὶι 

; -“ »" * ⸗ J 7 

— γεγενήσθωι προβούλευμα πώποτε. ἐγὼ " δ᾽ " οἷ- 
⸗ ΄ ᾽ » -“ 7 

μαάι μὲν οὐχὶ λέγειν αὐτὸν Υ ἀληθῆ, μᾶλλον δὲ οἶδα σω- 
* ἈΝ ⸗ ⸗ ΄ » ὦ φι Φ * 7 

φως" οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο ἡ τοιουτ ἐστὶ τὼ μάλιστω, ὃ 
7 ᾿ ΄ 3 7 * “ 7 ε “ 

γομος δὲ λέγει τὠναντίω, οὐχ, ὁτι πολλώκις ἡμῶώρτητώιξιο 
⸗ * — 4 

δύπου πρότερον, διὰ τοῦτ ἐπεξαμαρτητέον ἐστὶ καὶ νῦν, 
᾽ Ν ᾽ ᾽ ΄ ε ἐ 7 * * 
ἀλλὼ τοὐναντίον ὥρκτεον, ὡς ὃ γόμος κελεύει, τῷ τοιουτω. 

—*284 7 2 * * 

ο ποιεῖν ἀνωγκάζειν ἀπὸ σοῦ πρώτου. οὐ ἀδιιμὸ ῶνοῦν 
γέγονε " τοῦτο πολλάκις, ἀλλ᾽ ὡς οὕτω προσήκει γίγνε- 

ἱ ἕκαστον) ἕκαστα K. 
Κ ἔχηθ᾽ ἔχοιθ᾽ τ. ἔχοιτε 8. 
1 δν} ὧν Reiskius. 
πὶ αὐτῇ} αὐτήν Ὑ. Ο. 5: 
Ὁ γόμιον} τὸν νόμον K. r. 8. 

0 αὐτὸ] αὖ k. τ, 
Ρ οἶμαι F. V. Ok.t.v. οἵ correc- 

tus τ, vulg. οἴομαι. 
4 γε om. V. Ο, 8. ante ὧν po- 

nit k. 
Τ᾿ προσήκει] προσῆκεν k. r. 
ἡ πάσας ante τοῦτον ponunt 

F. τ, ν. post τρόπον K. τ 
t ὅσαι] ὅσοι ἴ. 
ἃ δ᾽ γὰρ ΓΤ. 
χ οἶμαι] οἴομαι 8. 

Υ ἀληθῆ] ἀλήθειαν τ. ἀλήθειαν F. 
Β. Ὺ.0...ε ν. 

2 τοιρῦτ᾽] τοιοῦτον kK. Γ΄, 
" δὴ] δὲ 5, cum Gellio το, 10. 

δὲ δὴ Γ΄ 
Ὁ τοῦτο----ῶς οὕτω προσήκειἿ οὕτω 

--ὡς προσήκει Gellius. 
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σθαι. οὐ γὰρ εἴ τι πώποτε “ μὴ κατὰ τοὺς γόμους 1 
ἐπράχθη, σὺ δὲ τοῦτ᾽ ἐμιμήσω, διὰ τοῦτ᾽ “ ἀποφύγοις ἂν 

J δικαίως, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἁλίσκοιο᾽ ὥσπερ γὰρ εἴ 

ϊ τις ἐκείνων προήλω, σὺ τάδ᾽ οὐκ ἂν ἔγραψνας, οὕτως, ἂν 
9— — (δίκην δῶς, ἄλλος οὐ γράψει. 

"πρὶ τοίνυν τοῦ νόμου τοῦ Ὁ διαῤῥήδην οὐκ ἐῶντος ἐξεῖναι 1ο 
ἢ μὴ πουσαμέν τῇ βουλῇ τὰς τριήρεις αἰτῆσαι τὴν ϑωμών, 

ἄξιόν ἐ ἐστιν ἀκοῦσαι τὴν ἀπολογίαν ἣν ποιήσεται, καὶ θε- 

ὡῤῆσαι τὴν ἀναίδειαν τοῦ τρόπου δ᾽ ὧν ἐγχειρεῖ λέγειν. 
ὃ νόμος, φησίν, οὐκ ἐᾶ τὴν βουλὴν αἰτῆσαι τὴν δωρεάν, 

ἐὰν μὴ ποιήσηται τὰς τριήρεις ὁμολογῶ. δοῦναι δέ 5 γε 5 
"οὐδαμοῦ, φησί, ᾿ κωλύει τὸν δῆμον. ἐγὼ " δ᾽ εἰ μὲν 

F ἔδωκ᾽ αἰτούση, — τὸν νόμον εἴρηκα: εἰ ' δὲ μὴ — 

— πρὶ τῶν νεῶν ἐν ὅλῳ τῷ ψυφίσματι, ἀλλ 

ἕτερ᾽ ἅττα λέγω δὶ ἃ τὴν βωλὴν στεφανῶ, πῶς παρὰ 596 

αι τὸν. γόμον εἴρηκα; ἔστι δὲ πρὸς ταῦτ᾽ οὐ χαλεπὸν τῷ δι,- 

τ καία ὑμῖν ἀντειπεῖν, ὅτι πρῶτον μὲν οἱ προεδρεύοντες τῆς 
βουλῆς καὶ ὁ ταῦτ᾽ ἐπρψηφίζων " ἐπιστάτης ἠρώτων καὶ 

διαχειροτονίαν ἐδίδοσαν, ὅτῳ δοκέϊ δωρεᾶς ἀξίως ἡ βουλὴ ς 

βεβουλευκέναι καὶ ὅτω μή" καίτοι τούς γε μὴ αἰτοῦντας 
"μηδὲ " λαβεῖν ἀξιοῦντας τὴν ἀρχὴν οὐδ᾽ ἐπερωτῶν ὅ προσ- 

112 ἧκεν. πρὸς τοίνυν τούτοις, ἔστιν ἃ Μειδίου κατηγοροῦντος 
τῆς βουλῆς καὶ ἄλλων τινῶν, ἀναπηϑῶντες οἱ βουλευταὶ το 

ἐδέοντο μὴ σφᾶς ἀφελέσθαι τὴν δωρεάν. καὶ ταῦτα οὐ 

—— 

ὑπὸ σαὶ pr. k. ἱ κωλύει} κωλύειν S. V. Ο. τὸ v. 
ΚΨ' εἢ Malim δὴ ἐἰ. 

— — — τ ΡΥ Οὐ τειν. 
— δίκη» νῦν ἴ, "᾽ὀπισεβερὰ ἐγὶ ταύτης Ὁ. 

Ἢ δίκην ὀεῇ ἁλῷς Θεϊ!ίακ. Θοαξ. 0. ————— 
117. 

Κ γε οἵη, F. S.V.t.v. ἢ πρισῆκε) — Κ, «τρσῆκεν 
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» “»““" — * * ε »“ 

παρ᾿ ἐμοῦ δέϊ πυθέσθαι τοὺς δικάζοντας ὑμᾶς, ἀλλ᾽ αὐ- 
τοὶ παρόντες ἢ ἴστε ἐν τῷ δὴ ἐνόμενα. ὥσθ᾽ ὅταν μὲν ὴ παρ δήμῳ γενόμενα. μὲν 

-“ Ν ἈΝ . »ν — ε 7 

μὴ φὴ τὴν βουλὴν αἰτέϊν, ταῦθ᾽ ὑπολαμβάνετε" ὅτι δὲ 
᾿ ἃ ἦ »»ν 7 Ν * *& ⸗ * 

οὐδὲ τὸν δῆμον εοῦ διδόναι μὴ ποιησαμένη τὰς ναυς ὁ νὸ- 158 
ων. — — ΄"- -“ Ν Ὕ 

13 μος, καὶ τοῦτ᾽ ἐπιδείξω. διὰ ταῦτα γὰρ ὦ ἄνδρες ᾿Αβη- 
“ * * Ν 7 ε 7 Ν ὦ »ν “ " 

ναῖοι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον ὁ νόμος, μὴ ἐξεέϊνωι τῇ βουλῇ 
X Ν ψ ᾿ X 7 “ Ἅ 

μὴ ποιησωμένη τὰς τριήρεις αἰτήσωι τὴν δωρεάν, ἱνώ μηδὲ 
»", ᾿ — * " ᾽ »““ * 

πεισθῆναι μηδ᾽ ἐξαπατηθήνωι γένοιτ᾽ ἐπὶ τῷ δήμῳ. οὐ 20 

γὰρ ὦετο δὲέϊν ὁ τιθεὶς τὸν νόμον ἐπὶ τῇ τῶν λεγόντων 
» * —— εἰ ἃς ἂν 

νάμει τὸ πρῶγμα καταστῆσαι, ἀλλ᾽ ὃ δίκαιον ἥν εὑρεῖν 

᾿ ὶ ἔρον τῷ δή ὄμῳ τέτώχβ ὡς τριή ἀμώ καὶ συμῴερον τῶ θήμω, νόμῳ τετώχϑωι. τὰς τριη- 
⸗ Ν "7 Ν 7 .“ 

ρείς οὐ πεποίησαι; μὴ τοίνυν αἴτει τὴν δωρεάν. ὅπου δ᾽ 
δι, ᾽ 2* “ ᾽ 4 r δ * 7 

αἰτεῖν οὐκ ἕο, πὼς οὐ σφοόρω ᾿ γε θουνωι κωλύει: 25 
4 * “ * *⸗ ᾽ 7 » 

14 ἴλξιον τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι κἀκεῖνο ἐξετάσαι, τί 
ὃς ε Ὶ X * 7 

δήποτε, ἂν τώλλα πάντω ἡ βουλὴ καλῶς βουλεύση καὶ 
ὃ Ν * δὲ ᾽ ΄ Ν δὲ 7 ἂω. ΤᾺ ν ᾿᾿ 

μηδεὶς ἔχῃ μηδὲν ἐγκωλέσωι, τὰς δὲ τριήρεις " μὴ ποιή- 
Ν ⸗ * — * “Ἢ 

σηται, τὴν δωρεὰν οὐκ ἔξεστιν αἰτήσαι ; εὑρήσετε γὰρ τοῦτο 597 
9 ε “ 7 —— ἐτὸ ἰσχυρὸν ὑπὲρ τοῦ δήμου κείμενον. οἶμαι γὰρ ἂν μη- 

⸗ » c ⸗ 7 -“ — ΕΣ 

δένα ἀντειπεῖν, ὡς οὐχ, ὅσω πώποτε τὴ πόλει γέγονεν ἢ 
»"Ὗ » ἊΝ 7 ι Χ -“" * 

γῦν ἔστιν ἀγαθὰ ἢ θάτερω, ἵνώ μηδὲν εἴπω φλαῦρον, ἐκ 
— -“ -“΄Τ ἃ Ν κυ ΄ 

τῆς τῶν " τριήρων τὼ μὲν κτήσεως τὼ δ᾽ ἀπουσίας γέγο- 5 
— Ν —J—— * Ζ΄ Ν ν" * 

δ γὲν, οἷον πολλώῶ μεν ὧν τις ἔχοι λέγειν κωὶ πωλαίῶ κωὶ 
* ἕω ἃ ᾽ 7 * 7 δ5᾽ “ἢ »Ἢ ͵7 -»“ 

. Σ καινά" ἃ δ᾽ οὖν πᾶσι μάλιστ᾽ ἀκούσαι γνώριμα, τοῦτο 
͵΄ ᾽ 7 4 τ 7 8 2* — 

μέν, εἰ βούλεσθε, οἱ τὰ προπύλωιω καὶ τὸν παρθενῶνα οἰ- 
ΕἸ "»"» 7 ⸗ — * 

κοδομήσαντες ἐκέϊνοι καὶ "τάλλω ἀπὸ τῶν βαρβάρων το 
ς« "ἂς ὥ' ᾿ς ΣΝ 4 7 " * A 

ἱερῶ κοσμήσαντες, εᾧ οἷς φιλοτιμούμεθα πάντες εἰκότως, 

Ρ ἴστε) ἴστε τὰ F. Κι Υ. " μὴ] οὐ Ο. 
4 ποιησαμένῃ] ποιησαμένοις F. V. t τὸ om. F. k.r.t. ν. 

r. s.t.v. ἃ τριήρων] τριηρῶν F. S. V.O.t. 
τ γε δοῦναι S. V. O.r. s. vulg. δοῦ- x καινά] νέα k. 

ναί γε. Υ τἄλλα] τἄλλα πάντα F. δι ν, 
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16 [" γὰρ] δήπου τοῦτο ἀκοή, ὅτι τὴν πόλιν ἐκλιπόντες 

᾿ καὶ κατακλεισθέντες εἰς Σαλαμῖνα, ἐκ τοῦ τριήρεις ἔχειν 

πάντα μὲν τὰ σφέτερα " αὐτῶν καὶ τὴν πόλιν, τῇ ναῦυ- 

μαχια νικήσαντες, ἢ ἔσωσαν, πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων 5 

ἀγαθῶν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι κατέστησαν αἴτιοι, ὧν οὐδ᾽ 
ὃ ὁ χρόνος τὴν — ἀφελέσθαι δύγαται. εἶεν" ἀλλ᾽ 

17 ἐκεῖνα μὲν ἀρχαῖα καὶ παλαιά. ἀλλ᾽ " ἃ πάντες ἑωρά- 

κατε, ἴσθ᾽ ὅτι πρώην Εὐβοεῦσιν ἡ ἡμερῶν τρῶν ἐ τε 

᾿ καὶ Θηβαίους! ὑποσπόνδους ἀπεπέμψατε. J οὖν ταῦτ᾽ 20 

ἐπράξατ᾽ ἂν οὕτως ὀξέως, εἰ μὴ ναῦς εἴχετε “ καινὰς ἐν 

αἷς ἐβοηθήσατε; ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἠδύνασϑε. ἄλλα πολλὰ 

᾿ ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν, ἃ τῇ πόλει γέγονιν ἐκ τοῦ ταύτας 
κατεσκευάσθαι καλῶς ἀγαθά. εἶεν" ἐκ δὲ τοῦ κακῶς «:: 

ι8" πόσα δεινά; τὰ μὲν πολλὰ ἐάσω" ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ " Δε- 

κελεικοῦ πολέμου (τῶν γὰρ ἀρχαίων ἕν, ὃ πάντες ἐμοῦ 
μᾶλλον ἐπίστασθε, ὑπομνήσω) ' πολλῶν καὶ δεινῶν ἀτυ- 

χημάτων συμβάντων τῇ πόλει οὐ πρότερον τῷ πολέμῳ 
παρέστησαν, ἡ πρὶν τὸ ναυτικὸν αὐτῶν ἀπώλετο. καὶ τί 598 

δῶ τὰ παλαιὰ λέγειν; τὸν τελευταῖον γὰρ ἴστε, τὸν πρὸς 

Λακεδαιμονίους, πόλεμον, ὅτε μὲν ναῦς οὐκ ἐδοκεῖτε 
᾿ ἀποστέϊλαι δυνήσεσθαι, πῶς διέκειθ᾽ ἡὶ πόλις; ἴστε ὀρό- 

Ὁ βους ὄντας ὠνίους. ἐπειδὴ δ᾽ — — εἰρήνης ἐτύ.- ς 

το χέτε ὁποίας τινὸς βούλεσθε. ὥστε δικαίως, ὦ ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι, τηλικαύτην ἐχουσῶν ῥοπὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα τῶν τρι- 

ἥρων, τοῦτον ὅρον τεθείκατε τῇ βουλῇ, πότερ αὐτὴν δὲ 

Α͂ 
; 

"΄. 
᾽ 

; 
—— 

Ὧ 
ἢ 

" [γὰρ] οἱ", Κι. τ, [ ἔχω: τις ἅ»} ἄν τις ἔχοι K. 
" αὐτῶν} ἑαυτῶν τ. ξὶ πόσα οἵη. 5. 
Ὁ ἔσωσαν ἐσώθησαν V.O. 5 Δεκελεικοῦ δεκελικοῦ K. 
Φ μνήμην} μνείαν μνήμην Ὑ. ἕ πολλῶν] πολλῶν γὰρ F. πολλῶν 
αν Ὁ. 5. τε ῖ, ν, 
4 47 ἃ δὲ ἴκ. τ. ἢ φρὶν} πρὶν ὃ ἘΚ. τ, ον. Conſ. 
“ καινὰς} κενὰς Κι, Aneed. p. 164. 9. 
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κ λαβεῖν τὴν δωρεὰν ἢ οὔ. εἰ γὰρ ' πάντα τὥλλα Ὁ δὲοι- 
κήσειε καλῶς, δὲ ὧν δὲ " τό τ᾽ ἐξ ἀρχῆς ταῦτ᾽ ἐκτησά- το 

μεθα καὶ γὺν σώζομεν, ταύτας μὴ ποιήσαιτο, τὰς τριή- 
, ; Ἁ » 7 "» * Ν ὃς »“"Ὗ» .“ 

ρεις λέγω, οὐδὲν ἐκείνων ὄφελος" τὴν γὰρ τῶν ὅλων σω- 

τηρίαν πρῶτον ὑπάρχειν δέϊ παρεσκευασμένην τῷ δήμῳ. 

20 οὗτος τοίνυν εἰς τοῦτ᾽ ἐλήλυθε τοῦ νομίζειν αὑτῷ καὶ λέγειν τς 

καὶ γράφειν ἐξεῖναι πᾶν δ τι ἂν βούληται, ὥστε βεβου- 

λευκυίας μὲν τάλλα ὃν τρόπον ὑμέϊς ἀκούετε τῆς βουλῆς, 
" ΄ Ἃ 2* * *7 »"»" —ð 

οὐ πεποιημεένης δὲ τὰς τριήρεις, γεγρῶφε δοῦναι τῆν δω- 

ρεών. 
Ν "» δύσι τυ νὼ ——— 7 ᾿ξ — 

21 Καὶ ταῦτ “μὲν ὡς ἔου παρῶ τὸν νόμον ἐστίν, οὐτ' 
ὃς 4 4 " * 9 “» σθ 7 ΕΣ Ὁ ᾿ ἄ 
ὧν Ἵ οὗτος ἔχοι λέγειν οὔθ᾽ ὑμέϊς πεισθείητε ᾿ ἄν᾽ ἀκούω το 

δ᾽ αὐτὸν " τοιοῦτον " ἐρεῖν τινὼ ἐν ὑμῖν λόγον, ὡς οὐχ, ἡ 
Ν ΄ Φι:»ἤὔ * Ν »Ἥ Ν * J ἃ 

βουλὴ Ὑέγονεν αἰτίω τοῦ μή πεποιῆσθαι τὰς γαυς, ὧλλ ὁ 

τῶν τρηρρῆριδι το μίας ἀποδρὰς ὥχετο ἔχων πένθ᾽ μετ 
22 τάλαντα, καὶ τὸ — ἀτύχημα συμβέβηκεν. ἐ ἐγὼ :5 

δὲ πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦτο θαυμάζω, εἰ στεφανοῦν ἐπὶ τοῖς 
 ᾿ ΄ Ψ Ν ͵ " * * ν 

ἠτυχημένοις ἠξίου τὴν βουλήν" τῶν κατορθουμένων γὰρ 

"ἔγωγε ἡγούμην ἔργων τὰς τοιαύτας ὡρίσθαι τιμάς" 

Υ ἔπειτω κὠκεέϊῖνο ἔτι βούλομωι φράσαι πρὸς ὑμᾶς. οὔ 
23 φημι! δίκαιον εἶναι περὶ ἀμφοῖν λέγειν, ὡς ὅ οὐ παρὰ τὸν 599 

4 ε Ὺ] * Ν « ᾿ ς. Ν Ν ; ᾽ 

νόμον ἡ δωρεὼ δέδοται, καὶ ὡς οὐ διὼ τὴν βουλὴν οὐκ εἰ- 

σὶν αἱ τριήρεις. εἰ μὲν γὰρ διδόναι: καὶ μὴ " ποιησω μένη — 

Κ λαβεῖν τὴν δωρεὰν} τὴν δωρεὰν O.r. 
λαβεῖν Κ. 5. τοιοῦτον] καὶ τοιοῦτον ἵκ, τ. 

' πάντα τἄλλα τὰ ἄλλα πάντας. t ἐρεῖν τινὰ] τινα ἐρεῖν k. 
m διοικήσειε] διοικήσει S. V. O. k. " ἠτυχημένοις] ἡ —— F 

r. 8. * ἔγωγε ἡγούμην ἔργων] ἔργον 

ἢ τό τ᾿ ἐξ ἀρχῆς ταῦτ᾽) ταῦτα ἐξ ἔγωγε ἡγοῦμαι 
ἀρχῆς Κ. Υ ἔπειτα) ἔπειτα δὲ S. Κα, Γ΄ 

9 μὲν ὡς} ὡς μὲν Κι, 5. οὐ παρὰ] καὶ παρὰ pr. 8. καὶ 
Ρ οὐ om.t. οὐ παρὰ γΥ. παρὰ t. ν. 
4 οὗτος] αὐτὸς F. t. v. ἃ ποιησαμένῃ] ποιησαμένους Υ΄. 
᾿ ἄν post πεισθείητε om. S. V. 
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— τί " τοῦτο δεῖ λέγειν, δὶ ὅντινα δήποτε οὐ πε- 

εἰ δ᾽ οὐκ. “ἔξεστι, τί μᾶλλον, δέ διὸ σὸν δέζω ε 

ἢ τὸν δᾶνα ἐπιδείξῃ μὴ πεποιημένας, ἐκείνη “προσῆκε 
24 λαβῶν; χωρὶς δὲ τούτων ἔμοιγε δοκοῦσιν αἵρεσιν ὑμῖν οἱ 
τοιοῦτοι λόγοι διδόναι, πότερ “οἴεσθε δεν προφάσεις καὶ 
λόγους ἀκούειν τῶν ἀδικούντων ὑμᾶς ᾿ γαὺς κεκτῆσθαι. 

εἰ μὲν γὰρ τούτου ταῦτ᾽ ἀποδέξεσθε, ἔσται δῆλον ἁπά- το 

σαις ταῖς βουλαῖς ὅτι δὲι πρόφασιν ' πιβανὴν ἐξευρῆν 

πρὸς ὑμᾶς, οὐχὶ ὃ τριήρεις ποιήσασθαι ἐκ δὲ τούτου τὰ 

᾿ μὲν. χρήματα, ἀναλωθήσεται, ναῦς δὲ οὐχ ἕξετε ὑμεῖς. 
2 ἐὰν δέ, ὡς ὁ νόμος λέγει καὶ δέϊ τοὺς ὀμωμοκότας, πί- 

κρῶς καὶ ἁπλῶς τὰς μὲν προφάσεις * φανῆτε δὲις 
τῷ τὴν δωρεὰν ὅτι τὰς ναῦς οὐ "πεποίηνται, πάν- 
γ1 τεσ ΠῚ 2 ̓Αθηναῖοι. πεποιημένας ὑμὲν παραδώσουσι 

τὰς τριήρεις, πάντα τώλλα παρ᾽ ὑμῖν ἑωρακότες ἀσθενέσ-- 
τερῶ τοῦ νόμου γεγενημένα. ὅτι τοίνυν οὐδ᾽ αἴτιος ἄλλος 0 
οὐδεὶς ἀνθρώπων ̓' ἐστὶ τοῦ μὴ πεποιῆσθαι τὰς ναῦς, " τοῦτο 

σαφῶς ' ὑμῖν Ἧ — ᾿ἀνελοῦσει γὰρ ἡ βουλὴ τὸν νόμον 

᾿ τοῦτον ἐχειροτόνησεν "" αὑτήν. 
46 Ἔτι τοίνυν ἐπιχειρέι λέγειν περὶ τοῦ τῆς ἑταιρήσεως γό- 

μού, ὡριὑβρίζομεν ἡμεῖς καὶ βλασφημίας οὐχὶ προσ. ες 
κούσας κατ᾽ αὐτοῦ ποιούμεθα. καὶ "φησὶ δῶν ἡμᾶς, 
εἴπερ ἐπιστεύομεν εἶναι ταῦτ J πρὸς τοὺς θεσμοθέτας 
ἀπαντᾶν, ἵν ἐκεῖ περὶ χιλίων ἐκινδυνεύομεν, εἰ καταψευ- 

Ὁ δ δ] δεῖ τοῦτο — ᾿ ἐστὶν αηΐα οὐδεὶς ροσυης Εἰ, 
ς ξξεστι ἔξεστιν αἰτεῖν F. ἴον, 

Ὁ — «προσῆκε ——— σεται Ἐχ,Π γ᾿ εν, 

γ 44 πὸ αὐτήν} αὐτῇ, FV.O.t. οἵ οοτ- 
—— ——— rectus x. αὐτῷ ν. Conf. Aneed. 

—— ——s— Ρ. 397, 3. Ἢ 
5 φησὶ) φήσει τ΄ 
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δόμενοι ταῦτ᾽ ἐφαινόμεθα" νῦν δὲ φενακίζειν αἰτίας καὶ 
δ ⸗ Ν ’ ν ἢ -» ᾽ δ -“ 

λοιθορίως κενῶς ποιουμένους, καὶ ἐνοχλεῖν οὐ δίκάσταις G00 
7 7 εν —2 7 » « » »“» 

47" τούτων οὖσιν ὑμῶν. ἐγὼ δ᾽ οἴμαι δὲν ὑμᾶς πρῶτον 
—X —A ἂν ν »ν ε 7 

μὲν ἐκεῖνο ἃ" λογίζεσθαι παρ ὑμῖν αὐτοῖς, ὅτι πάμπολυ 
* * —— —1 

λοιδορία τε καὶ αἰτία κεχωρισμένον ἐστὶν ἐλέγχου. αἰτία 5 
Ὰ 7 . “ -“ 7 7 Ν 

μὲν γαρ ἐστιν, ὁτῶν τις ψιλῷ χρησάμενος λόγω μή πᾶ- 
7 7 - ΄ »} δέ ε τ Ἀ ,»» 

ράσχηται πίστιν ὧν λέγει, ἐλεγχος ὅδε, οτῶν ὧν ὧν εἰπῇ 
Ν — —F ε * * * » 7 Ν ᾿ 

αϑτις καὶ τἀληθὲς ὁμοῦ δείξη. ἔστι τοίνυν ἀνώγκη τοὺς 
— 1 ⸗ * Ν 

ἐλεγχοντὰς ἡ τεκμηρίῶ δεικνύναι δὲ ὧν εμφανιούσι τὸ 
ς »ν ἿΝ ῪΝ " 7 δ * ΄ὕ 

πιστὸν ὑμῖν, ἡ τῷ εἰκότα φράζειν, ἡ μαρτυρῶς παρέχεσ-το 

θαι" οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ ἐνίων αὐτόπτας ᾿ὑμᾶς "ἐστὶ "κατα- 
— » 27 δι δ τὰς » δ 7 7 ς Ν 7 

στησαι, ὧλλ " εῶν΄ τις ἐπι εἰκνύη τί τούτων, ἐκῶνον νομιί- 
* * — ζετε ἔλεγχον ἔχειν ὑμεῖς εἰκότως τῆς ἀληθείας ἑκάστοτε. 

29 ἡμεῖς τοίνυν οὐκ ἐκ λόγων εἰκότων οὐδ᾽ ἐκ τεκμηρίων, τς 
᾽ Ν Ψ 7 7 — * “ν᾽ ἀλλὰ παρ οὗ μάλιστω δίκην ἔστι λαβεϊν τούτῳ, ταῦτ 

᾽ * 7 -»Ὕ ᾽ 7 —* 

ἐπιδείκνυμεν, ν ἄνδρα πωρεσχηκότω γρωμματείον, ἐν ᾧ τὰ 
“ “ ὰ εΝ ξ ͵ ᾽ 

τούτω βεβιωμένω ἔνεστιν, ὃς αὑτὸν ὑπεύθυνον ποιήσας 
»" » «“ . ὦ ᾿ δ ͵7 b 2— 

4ομάρτυρει ταυτῶ. ὥσθ᾽ ὅταν μεν λοιθορίων ταυτῷ καὶ 
᾽ “ε 7 ε * ——— 

αἰτίαν εἶναι φῆ, ὑπολαμβάνετε ὡς ταῦτα μέν ἐστιν ἔλεγ- a20 
᾿ — -“ ΄ ᾽ . 

χος, ἃ δ᾽ οὗτος ποιεῖ, ταῦτα “ λοιδορίω καὶ αἰτία" ὅταν 
δ᾽ ὰ “ Ἢ Ν θ θέ » δ᾽ Υ ΄ 

ὁτι πρὸς τοὺς θὈεσμοθετῶς προσήκεν “ἐπωγγέελλειν 
«» δ νἷἷ « 7 “ ἔ Ν 2 ΄ Ν 

ἡμῖν, ἐκεῖνο ὑπολωμβάνετε, ὅτι ᾿ καὶ τοῦτο ποιήσομεν καὶ 

9 πρύτων] τοῖς ἴ. 2 τις ἐπιδεικνύῃ] ἐπιδεικνύῃ τις 8... 
Ρ οἶμαι, οἴομαι 8. ἃ ἄνδρα παρεσχηκότα) Si quid 

σα mutandum, malim ἀνδρὸς παρε- 
ἡ λογίζεσθαι λογίζεσθαι τ. λο- σχηκότος. 

γίσασθαι Κ. ) Ὁ ταῦτα καὶ αἰτίαν) καὶ αἰτίαν 
τ ὧν S.k.x.vulg. οἷς. — 
5 εἴπῃ} εἴποι Κ.Υ.5. ς λοιδορία] λοιδορία τε Κ. τ. 
᾿ ὑμᾶς οἵη. 8, ἀ ὅτ ὅτε V. Os. 
" ἔστι om. pr. V σαι ς ἐπαγγέλλειν ἡμῖν] ἀπαγγέλλειν 
x καταστῆσαι] καταστῆναι Κ, ἡμῖν Ἐϊτιν. ἡμῖν ἐπαγγέλλειν k.r. 

καταστῆναι Υ. Γ καὶ post ὅτι οἵη. Κ. 
Υ ἐάν} ὅταν Ἐς Υ. t. v. 
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317 — περὶ τοῦ " νόμου λέγομεν. εἰ μὲν γὰρ: 

ο΄ ἄλλον τινὰ ἀγῶνα ἀγωνιζομένου σου ταῦτα κατηγοροῦμεν, 
δικαίως ἂν ἠγανάκτεις" εἰ δ᾽ ὁ μὲν γῦν ἐνεστηκὼς ἀγών 

ἔστι παρανόμων, οἱ νόμοι δ᾽ οὐκ ἐῶσι λέγειν οὐδὲ τὰ ἔν- 
᾿. νόμα τοὺς οὕτω βεβιωκότας, ἡ ἡμεῖς δ᾽ ἐπιδείκνυμεν οὐδοι 
ἷ μόνον εἰρηκότα. αὐτὸν παράνομα ἀλλὰ καὶ βεβιωκότα 
Ε πῶς οὐχὶ προσήκει λέγειν περὶ τούτου τοῦ 
᾿ οὐ νόμου, δὲ “δ ταῦτα ἐλέγχεται: 
᾿ς 32. Καὶ μὴν κἀκεῖνό γε δέϊ μαθεῖν ὑμᾶς, ὅτι τοὺς νόμους ς 

δ ὁ τιβὲὶς τούτους Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τοὺς πολλούς, 

οὐδὲν ὅμεοιος ὧν τούτῳ νομοθέτης, ' οὐχ ἑνὶ " ἔδωκε τρόπῳ 

F τῶν ἀδικημάτων ἑκάστων ᾿λαμβάνειν δίκην τὸς βου- 

Σ. 33 λομένοις παρὰ τῶν ἀδικούντων, ἀλλὰ πολλαχῶς. ἤδει 

᾿ γὰρ οἶμαι τοῦθ᾽, ὅτι τοὺς ἐν τῇ πόλει "γενέσθαι πάντας το 
δ, "ὁμοίους ἢ “ δεινοὺς ἡ θρασεῖς ἢ μετρίους, οὐκ ἂν εἴη. εἰ 

μὲν οὖν, ὡς τόϊς μετρίοις δίκην ἐξαρκέσει λαβεῖν, οὕτω 
τοὺς νόμους θήσει, μετ᾽ ἀδείας ἔσεσθαι πολλοὺς πονηροὺς 
ἡγέϊτο, εἰ δ᾽ ὡς τοῖς θρασέσι καὶ δυνατοῖς λέγειν, τοὺς 

ἰδιώτας οὐ δυνήσεσθαι τὸν αὐτὸν " τούτοις τρόπον λαμβά- ι- 
834νειν δίκην. δῶν 4 δ᾽ ὥετο μηδένα ἀποστερεῖσθαι τοῦ δίκης 

᾿ χυχέϊν, ὡς ἕκαστος δύναται. πῶς οὖν ἔσται τοῦτο; ἐὰν 
σολλὰρ ὁδοὺς " δῶ διὰ τῶν νόμων ἐπὶ τοὺς Ἰδικηκότας, 

οἷον τῆς κλοπῆς. ἔῤῥωσαι καὶ σαυτῶ πιστεύεις; ἄπαγε: 
ἐν χιλίαις δ᾽ ὁ κίνδυνος. ἀσθενέστερος εἰ εἰ; τοῖς ἄρχουσιν :ο 

ἐφηγοῦ" τοῦτο ποιήσουσιν ἐκεῖνοι. φοίβῃ καὶ τοῦτο; γρά- 

τ ὺ  ἔδὄρον ΟΡ, 

——— ΟΕ δὴν 
ΠῚ τιθεὶς τούτους} τούτους ὁ τι. 9 δεινοὺς] δειλοὺς τ. 
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35 φου. " καταμέμφη σεαυτὸν καὶ πένης ὧν οὐκ ἂν ἔχοις 
χιλίας ἐκτῖσαι; δικάζου κλοπῆς πρὸς διαιτητήν, καὶ οὐ 

ψ' δὲ 7 “ 7 ᾿ 

κινδυνεύσεις. [οὐδέτερον βούλει τούτων; γράφου. κατ- 

οκνεὶς καὶ τοῦτο; ἐφηγοῦ. ]} τούτων οὐδέν ἐστι τὸ αὐτό. τῆς :ς 
" Ε] 2 * 

ἀσεβείας κατὰ ἱταὐτὼ ἔστιν ἀπάγειν, γρώφεσθαι, δικά. 
» 7 

ζεσθαι πρὸς Εὐμολπίδας, φράζειν πρὸς τὸν βασιλέα. 
ως: ἢΨ αν ἐν Ν — 

46 περὶ τῶν ὠλλωῶν πάντων τὸν αὑτὸν τρόπτον σχεϑόν. εἰ 
u ε X — * 7 * Ν ΄ ὮΝ ε 

δὴ τις, ὡς μὲν οὐχὶ κωκουργὸς ἔστι, μῆ λέγοι, ἡ ὡς 602 
» » ὥ ὮΝ (7 ’ δ ων .Ν 7 Ν * 

οὖκ ἀσεβής, ἢ ὅ τι δήποτ᾽ εἴη δὲ ὃ κρίνοιτο, διὼ ταῦτα δ 

ἐκφεύγειν " ἀξιοίη, ἡ εἰ μὲν ἀπηγμένος εἴη, δὲότι πρὸς δὲ- 
αἰτητὴν ἐξὴν αὐτῷ λωχεῖν καὶ γράφεσθαι χρῆν, εἰ δὲ πρὸς 
Ζ ὃ τ 8 ͵ . b » — 44 

Ἰωιτητῇ " φεύγοι, ὅτι " χρὴν σε ἀπάγειν, Ἱν ἐκινδύνευες 5 
᾿ 4 ͵7 * * 4 υθ " Ν F 

περι χιλίων, γελως ὧν εἰη θήπουσεν. οὐ Ὑῶρ τὸν γὲ μη- 
δὲ ⸗ δῶ Ν “...Ὁ ⸗ Ν 4 δή 
ἐν πεποιηκότα δὲι περὶ “τοῦ τρόπον Ὁντινώ χρὴ δι θόνωι 

δίκην ἀντιλέγειν, ἀλλ᾽ ὡς οὐ πεποίηκεν ὃ ἐπιδεικνύναι. 
4 — δὺ 7 3 ὃ * Ν ΄ς Ν διὰ -» 

47 Τὸν αὑτὸν θὴ τρόπον, Ἀνδροτίων, καὶ σὺ μή διὼ ταυτῷ 
4 3 » 7 3 ε 

οἴου σοι προσήκειν μὴ " δοῦναι δίκην, εἰ γράφεις ἡταιρη- το 
——— * Ν βέ ἔσθ᾽ ἡμῶν 1ἐ 5, 

κῶς, ὁτί καὶ πρὸς τοὺς ὕεσιμοῦετως ἐσῦ ἡμῖν ᾿ἐπωγγελίω 
* 34 »"- ⸗ 7 “ ζ δ ͵ -“᾿ 

ἀλλ᾽ ἢ δέϊξον οὐ πεποιηκότω ταύτω σαυτόν, ἢ δίκην ὕπεχε 
7 7 γ “ , ΕΥ̓ ν F — ΄ 

5 ὧν γέγραφας τι τοίουτος ὧν οὐ γῶβ ἔξεστί σοι. εἰ δὲ 

δὲ μὴ πάντας. ὅσους ἢ οἱ νόμοι διδόωσι, τρόπους τιμιωρού- τ5 
: 7 εὐ πὰ 7, . ὧν 5" J — 

μεθα, χάριν ἡμῖν ὧν ᾿παωρωλείπομεν ἐκείνων ἔχε, μή διὼ 
ΝΣ, οὸ. 5.8» ἢ; k δῶ Ι 7 δ * * 

ταῦτ᾽ ἀξίου " μηδένω ᾿ τρόπον δουνωι δίκην. 
— 

5 κατὰμέμφῃ] καταμέμφου t. ὦ ἐπιδεικνύναι] ἀποδεικνύναι ἴ. 
t χαυτὰ] ταῦτα F. e δοῦναι] διδόναι k. οἴ γρ. Γ΄. 
Ν δἷ Ε Γ ἐπαγγελία ἀπαγγελία v. 

᾿ 8 ὧν S. τ. οὐ γρ. τ. ceteri εἰ, 

" ΤᾺΝ τι * . δ γέμοι διδίαφι) — 
- * μοι δ, 

᾿ —*2 7 * παραλείπομεν» παρελίπομεν Κ. 
Ρ ἢν} , ΒΕ. νῶν Μ.ὙἪ. Θὰ. κ μηδένα] μηδὲ καθ᾽ ἕνα F. ker.t.v. 

—————— ᾿ τρόπον δοῦναι δίκην] δοῦναι τρό- 
ς τρῦ τρόπον correctus v. τὸν πον δίκην V. O. τρόπον δίκην διδόναι 

κι γ᾿. ν ΐ 
τρόπον F. ceteri τὸν τρόπον. 
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———— στ ἀμ υν 

συ, πῆ ὁ. Ξ 
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48 ἴΑξιον τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι καὶ τὸν θέντα τὸν νόμον 
᾿ ἐξετάσαι Σόλωνα, καὶ θεάσασθαι ὅσην πρόνοιαν ἐποιεῖτο 
ἐν ἅπασι ἐς ἐτίθει νόμοις τῆς πολιτείας, καὶ ὅσῳ περὶ 1ο 

τούτον: μάλλον "ἐσπούδαζεν " ᾽ περὶ τοῦ πράγματος 

ο αὐτῶ οὗ τιθείη τὸν νόμον. πολλαχόθεν μὲν οὖν ἄν τις 
ἴδοι τοῦτο, οὐχ, ἥκιστα δ᾽ ἐκ τούτου τοῦ Ῥγόμου, μῆτε λέ- 

39 γεῖν μήτε γράφειν ἐξέϊνα: τοῖς “ ἡταιρηκόσιν. ἑώρα γὰρ 
 Τἐκχεῖνο, ὅτι τὸς πολλοῖς ὑμῶν ἐξὸν λέγειν οὐ λέγετε, ὥστε :: 
᾿ς τρῦτό ᾽ γε οὐδὲν * βαρ, t καὶ πόλλ᾽ ἂν εἶχεν, ἐἶγε 

κολάζειν ἐβούλετ᾽ ο" τούτους, χαλεπώτερα θξνα:. ἀλλ᾽ οὐ 

τοῦτ᾽ ἐσπούδασεν, ἀλλὰ ταῦτα ἀπεῖπεν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῆς 

: — ἤδει γάρ, ἤδει τοῖς αἰσχρῶς βεβιωκόσιν ἁπα- 

σῶν οὖσαν ἐναντιωτάτην πολιτείαν, ἐν ἡ πᾶσιν ἔξεστι λέγειν 603 

4οτάἀκείνων ὀνείδη. ἔστι δ᾽ αὕτη τίς; δημοκρατία. οὔκουν 

** ἀσφαλές, εἴποτε ἀηριβήκείοι γενέσθαι, συχνοὺς 
ους κατὼ τοὺς αὐτοὺς χρόνους " εἰπεῖν μὲν δεινοὺς ς 

οὗ * βρασεῖς, τοιούτων δ᾽ ὀνειδῶν καὶ κακῶν μεστούς" 
πολλὰ γὰρ ἂν τὸν δῆμον ὑπ᾿ αὐτῶν ὑπαχθέντα ἐξαμαρ- 
τεῖν, κἀκείνους ἤτοι καταλῦσαί ᾿ γ᾽ ἂν πειρᾶσθαι: τὸ πα- 

᾿ράπαν τὸν δῆμον (ἐν γὰρ ταῖς ὀλιγαρχίαις, οὐδ᾽ ἂν ὦσιν 
* ἰωνός " τινες αἴσχιον βεβιωκότες, " οὐκ ἔστι λέ- το 

γεῖν — τοὺς ἄρχοντας) ἢ γ προάγειν ἂν ὡς πονηροτά- 
"βὰν "ναι, V ὡς ὁμοιότατοι σφίσιν ὦσι. τὴν οὖν ἀρχὴν 

“τοῖς τοιούτοις ἀπέπε μὴ μετέχειν τοῦ συμβουλεύειν, 
“τὰ ἐσπούδαζεν) ἐσπούδασεν k. ἢ τούτους} τούτου k. 

5 ἢ οη). Υ. 5. Χ εἰπεῖν) λέγειν Κ. 
ὁ αὐτοῦ om. k.r ; 
» νόμου] νέμων τῷ κ. εἰ τοῦ. Ε. ΥΥἹ Υ ἘᾺΥ. τ᾽ «. 

. νόμου τοῦ κελεύοντος margo Κ. —* 
J 5 οὐκ ἔστι οὐκ ἔξεστι γρ. S. οὐκ 

' — ν ἕξεστιν οὐκ —*8 r. 
Γ ἐκεῖνο) ἐκεῖνο ἘΚ, " εἶναι εἶναι τοὺς πολίτας Κι τ, 
"γε οὐ, S. Υ, Ο. ". ς τοῖς τοιούτοις ἀπεῖπε] ἀπεῖεε 
ἔ καὶ σι, ceteri καίτοι. τοῖς τοιούτοις ἴ. 

ΥΟΙ,, ΤΥ, Ἕ: x 
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ἀἵγω μὴ φενωκισθεὶς ὁ δῆμος "“ ἐξαμάρτοι μηδέν. ὧν ὀλι- 
γωρήσας ὁ καλὸς κἀγαθὸς οὗτος οὐ μόνον ὥετο δέϊν λέ- is 

γειν καὶ γράφειν οὐκ ἐξόν, ἀλλὰ καὶ παρὼ τοὺς νόμους 
. ταῦτα ποιεῖν. * 

42. Περὶ ' μὲν ὅ τοίνυν τοῦ νόμου, καθ᾽ ὃν —— " αὐ- 

τοῦ τοῦ πατρὸς τῷ δημοσίῳ χρήματα καὶ οὐκ ἐκτετικότος 

οὐκ ἔξεστι λέγειν οὐδὲ γράφειν τούτῳ, ἱταῦτα δίκωιω λέ- 20 
γειῖν ἂν ἔχοιτε εἰκότως, ἐὰν φῇ δεὶν "ἡμᾶς ' αὐτὸν ἐνδεικ- 
γύναι. τότε γὰρ [" τοῦτο] ποιήσομεν, οὐ μὰ Δία οὐχὶ 

γῦν, ἡνίκα δὲϊ σε ἑτέρων ὧν ἀδικεῖς δοῦναι λόγον, ἀλλ᾽ 

ὅταν αὶ προσῆκον ἐκ τοῦ νόμου. καὶ γὺν " δὲ δείκνυμεν οὐκ 

ἐῶντω γράφειν σε, οὐδ᾽ ἃ τοῖς ἄλλοις ἔξεστι, τὸν νόμον. :ς 

43 ὡς οὖν οὐκ 5 ὦφλεν ὁ πατήρ σου, τοῦτ᾽ ἐπίδειξον, ἢ ὡς 

οὐκ ἀποδρὼς Ρ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου, ἀλλὼ τὰ χρή- 

ματῶώ ἐκτίσας. εἰ δὲ μὴ ταῦθ᾽ ἕξεις “ δεικνύγαι, οὐκ ἐξὸν 
γέγραφας" κληρονόμον γάρ σε καθίστησιν ὃ νόμος ττῆς 

ἀτιμίας τῆς τοῦ πατρός, ὄντ, δ᾽ ἀτίμμῳ σοι λέγειν οὐ δοκ 

προσῆκεν οὐδὲ γράφειν. καὶ περὶ μὲν τῶν νόμων, οὺς 
παρεγρωνψνώμεθα, "οἴμωι δῶν ὑμᾶς, ἄν τι φενακίζειν 
ἱεἐγχειρὴ καὶ πωράγειν οὗτος, ταῦθ᾽ ὑπολαμβάνειν, ἃ δὲ- 5 
εξελήλυθα ἐγώ. 

44 Εἰσὶ δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων αὐτῷ λόγοι πρὸς τὸ φε- 

νωκίζειν “ὑμᾶς εὖ μεμηχανημένοι, περὶ ὧν βέλτιον ὑμῶς 

d {γα} ἵνα δὴ Ὗ. Ο. k. τ. Ὁ δὲ post δείκνυμεν ponunt 85. τον 
: αἱ ἐπ κε ἀρ. ἐξαμάρτη P. t. v. ο ὦφλεν} ὄφελεν τ. 
Γ μὲν om. Ρ ἐξῆλθεν] ᾧχετο κ᾿ et γρ. r. 
Β τοίνυν] Ἂν P. εν, 4 δεικνύναι Κι τ, vulg. δεικνύειν. 

5 αὐτοῦ) αὐτὸν Ἐ. " τῆς ἀτιμίας τῆς τοῦ πατρός] τῆς 
; d ὃς ἀτιμίας Κ. 
ἱ ταῦτα] ταντὰ k. —— 
ἡ — ο 8 V. vul - — Κ ἡμᾶς) ὑμᾶς F. S. V. Ο.ὕ τ΄ τὶ v. ἐΣ εἰρῇ] μείνω. Γ᾿ * 
ἀν om. 4; υ ε — ᾿ ε — J 

τὰ [τοῦτο om. F. k. ὑμᾶς ἡμᾶςε. 
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σίους ὑμων αὐτῶν 
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προακοῦσαι. ἔστι γὰρ εἷς "αὐτῷ τοιοῦτος, μὴ πεντακο- 
* 

τὴν δωρεὰν μηδὲ " ὀνείδει 
Ἂ "περιβαλεῖν ἐκείνων ὁ ἀγῶν, οὐκ ἐμός. ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν το 

᾿ἐμέλλετε ἀφαιρήσεσθαι τούτους μόνον, ἄλλο δὲ μηδὲν 

Ὁ ὠφελήσειν τὴν πόλιν, οὐδὲν ἂν ὑμᾶς σφόδρα σπουδάζειν 

᾿ ἡξίουεν. εἰ δὲ τῷ τοῦτο ποιῆσαι πλείους ἢ μυρίους τοὺς ἄλ- 
ο΄ λους πολίτας βελτίους εἶναι ᾿τρτμψετε, πόσῳ κάλ- 

ς Aa τοσούτους παρασκευάσαι χρηστοὺς ἢ "πεντακοσίοις Τ 

Ἱ 4δάδίκως, χαρίσασθαι; ὡς δ᾽ “οὐδ᾽ ἔστιν ἁπάσης τὸ 

ᾷ πράγμα τῆς βουλῆς ἀλλὰ τινῶν, οἵπερ εἰσὶν * τῶν 
ο΄ κώκῶν, καὶ ᾿Ανδροτίωνος, ἔ ἔχω λέγειν. τῷ ' γάρ ἐστιν 

β Ἧ ο΄ ὄνειδος, εἰ σιωπῶντος αὐτοῦ καὶ μηδὲν γρώφοντος, ἰσως 

᾿; — 2 Κ δὲ οὐδὲ τὰ πολλὼ εἰς τὸ βουλευτήριον εἰσιόντος, μὴ :ο 

᾿ς 'Βλάβι καὶ βουλὴ τὸν στέφανον: οὐδεγὶ δήπουθεν, ἀλλὰ 

τῶ γράφοντος καὶ πολιτευομένου καὶ πείθοντος ἃ βού- 
λοιτὸ τὴν βουλήν διὰ γὰρ τούτους ἀνάξια τοῦ στεφανω- 

τς ᾳὄβῆναι βεβούλευκεν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ τὰ μάλιστα πά- 

Ὶ σης ἔσθ᾽ ὁ ἀγὼν τῆς βουλῆς, ὅ ὅσῳ συμφέρει μᾶλλον ὑμῶν ες 

ΕΣ; παταγνοῦσιν ἥ μή, θεάσασθε. εἰ μὲν ̓ἀπογνώσεσφε, ἐπὶ 
ς τοῖς λέγουσι τὸ βουλευτήριον ἔσται, ἐ ἐὰν δὲ καταγνῶτε, 

—A ἰδιώταις" ἑωρακότες γὰρ οἱ πολλοὶ διὰ τὴν τῶν 
λεγόντων —— τήνδ᾽ ἀφηρημένην τὴν βουλὴν τὸν στέ- ὅο5 

τ 47 φανον, οὐχὶ ̓προήσονται τούτοις τὼς πράξεις, ἀλλὰ τὰ 

— 

—— 
ἀφελῖσθα, Ἐ τ. Υ ἀφελέσθαι) 

ἀφέλησθε — 8. 

᾿ ὀνείδει ἐνείδη τ. 

ὦ — 

βέλτιστ᾽ ἐροῦσιν αὐτοί. εἰ δὲ γενήσεται τοῦτο καὶ τῶν 

5 ὠφελήσει» ὠφελήσει pr. V. 

“ προτρέψετεἾ προτρέψα; τ. 
4 πεντακοσίοις) πεντακοσίους τ. 
5 οὐδ᾽ οὐκ Κ. 

. γάρ ἐστοῦ γὰρ τ. 
—— 
XX2 
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᾿εθώδων " καὶ ᾿ συνεστηκότων ῥητόρων ἀπαλλαγήσεσθε, 
7 * ΄ ἃ 

ὄψεσθε ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι πάνθ᾽ ἃ προσήκει γιγνόμενα. 5 
ὥστ᾽ εἰ μηδενὸς ἄλλου ἕνεκα, διά w γε ταῦτω * 

φιστέον. 
ψ »“7΄ » ε * 

Ὃ τοίνυν ἕτερον λαθεῖν ὑμᾶς, ἀκούσατε. ἴσως 
" ’ »ο » * 

ἀνωβήσετωι καὶ συνερέϊ τῇ βουλῇ Φίλιππος καὶ ᾿Αντιγέ- 
ε » X * ΄ " ⸗ 

νης καὶ ὁ ἀντιγραφεὺς καί τινες ἄλλοι, οἵπερ ἐκέϊ δὲ το 
ε »" 7 * 7 ἥ ἑαυτῶν εἶχον μετὼ τούτου τὸ βουλευτήριον καὶ τούτων τῶν 

“ " » ς ἂν ΄ 

κακῶν εἰσὶν αἴτιοι. δὲϊ δὴ πάντας ὑμῶς γιγνώσκειν ὅτι 
τούτοις ἐστὶ μὲν ἡ πρόφασις τῆς συγηγορίας τῇ ἢ βουλῇ βο- 

ηθεῖν, τῇ δ᾽ ἀληθείῳ ὁ ὑπερ αὑτῶν ὠγωνιοῦνται καὶ τῶν εὐ- 

θυνῶν, ὡς αὐτοὺς προσήκει δοῦνωι τῶν πεπρωγμένων. ἔχει τς 
X — Ἀ ᾿ “ . τῇ 

γὰρ οὕτως. ἐὰν μὲν ἀπογνῶτε τὴν γραφὴν ταύτην, ἅπαν- 
΄ ; ᾽ ΄ ν 4 ὑδεὶ ὐδι ᾿ 2 

τες εἰσὶν ὡπηλλαγμενοι καὶ θικήν οὐδεὶς οὐδεμίων " μή 
-“ ὃ, κα, Σ X ἈΝ 

δῷ" τίς γὰρ ἔτ᾽ ἂν κατωψνηφίσαιτο ἐκείνων, τὴν βουλὴν 
c * 3 7 7 4 28 X 

ὑμῶν ἢ ἐστεφανωκότων, ἧς οὗτοι προέστωσαν; ἐὰν δὲ κα- 
» » Ν —2 » σθ ᾽ ΄ ψ.» ταγνῶωτε, πρωτον μὲν τῶ εὐορκῶ ἔσε ἐψηφισμένοι, cit 20 

φι τῷ » »Δ7 Ψ 7 ΝΑ ΤΡ Ὰ J 
ἐπὶ ταῖς εὐθύναις ἕκαστον τούτων λαμβάνοντες, ὃς μὲν 
᾿ « * 2 * »" ὲ ΕΝ » 

ἂν “ ὑμῶν ἀδὲκεὶν δοκῇ, κολάσετε, ᾿ὺς δ᾽ ἂν μή, τότε 
" ͵7 Ν J ς ε Ἁ * * ͵Ζ7 Ἢ »" 

ἀφήσετε. μὴ οὖν ὡς ὑπερ τῆς. βουλῆς λεγόντων καὶ τῶν 

πολλῶν ἀκούετε, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὲρ ὃ αὑτῶν πωρωκρουομένοις 25 

— 

Ἔτι τοίνυν ᾿Αρχίαν οἴομωι τὸν ——— ** γὰρ 

Ϊ ἰ , το μὴ δῷ] διδῶ 5. Ἐν 8 ἠθάδων S. ἠθάδων V. — — 

Κ καὶ] καὶ τῶν Ὑ. Ο, 5. Ρ ἐστεφανωκότων} ἐστεφανωμένοι 

4 ὑμῖν om. pr. V. 
᾿ ὃς δ᾽ ὃν δ᾽ 8. 
δι ΔΝ ΡῈ 

ΑΘ ᾧς ρὸν —*2. αὑτῶν] αὐτῆς k. 

ὍΝ, ἫΝ m* t Χολαργέα] σχολαργέα t. 

πὸ γε om. S.V.O.s. 

ταρ 

Ἰ συνεστηκότων) συνεστηκότων P. 
συν 
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ο΄ φρεῖν αὐτοῖς. ἐγὼ δ' ὦμαι λῶν. ὑμᾶς ὡδὶ πὼς ἀκούειν 

ἐ ᾿Αρχίου, ἐρωτῶν αὐτὸν ταῦτα, ἃ " κατηγόρηται τῆς βου- 

λῆς, πότερ᾽ αὐτῷ δοκεῖ καλῶς ἔχειν ἢ κακῶς; κἂν μὲν 6οό 
φῇ καλῶς, μηκέτι τὸν νοῦν ὡς " ἐπιεικεῖ προσέχειν, ἐὰν 

ν δὲ κακῶς, τί " δὴ ταῦτ᾽ "εἴα ** ἐπιεικὴς εἶναι, πά- 
— ὑτὸν ἐρωτάτε. κἂν μὲν " ἐναντία λέγειν φῇ, μηδένα 
J δ᾽ αὐτῷ πείθεσθαι, ἅ ἄτοπον δήπου νῦ γῦν λέγειν ὑπὲρ τῆς τὰς 

J ᾿ βώλιστα. οὐχὶ πειβομένης “ ἑαυτῷ βουλῆς" ἐὰν δὲ σιω- 

᾿ πᾶν, πῶς οὐκ ἀδικῶ, εἰ παρὸν ἐξαμαρτάνειν μέλλοντας 
— —— τοῶτο μὲν οὐκ ἐποίει, νῦν δὲ λέγειν τολμᾷ ὡς 
᾿ δῶ τοὺς “τοσαῦτα κακὰ εἰργασμένους στεφανῶσαι : J 

42. Οἴομαι τοίνυν αὐτὸν οὐδ᾽ ἐκείνων ἀφέξεσθαι τῶν λόγων, 
᾿ς ὅτι ταῦτα πάντ᾽ αὐτῷ διὰ τὰς εἰσπράξεις γέγονεν, ἃς 
ἜΝ ὀλίγους εἰσπρᾶξαι φήσει πολλὰ χρήματα 

ἀναιδῶς οὐ τιθέντας. καὶ κατηγορήσει τούτων, πρᾶγμα 
ῥάδιον οἶμαι “ διαπραξάμενος, τῶν μὴ τιθέντων τὰς εἰσ- 15 

᾿ς φοράς, καὶ φήσει πᾶσαν ἄδειαν ἔσεσθαι τοῦ μὴ τίθῴαι 
Ὶ 583 τὰς εἰσφοράς, εἰ καταψηφιεῖσθε αὐτοῦ. ὑμές δ᾽ ὦ ἀ»- 
᾿ δρες ̓ Αθηναῖοι πρῶτον μ᾽ ἐκέινο ἐνθυμεῖσθε, ὅ ὅτι οὐ πρὶ 

τούτων δικάσειν ὁ ὀμωμόκατε, ἀλλ᾽ εἰ κατὰ τοὺς νόμους τὸ :ο 

ψήφισμα {ἐἶπεν, εἶθ᾽ ὅτι πάνδεινόν ἐστι, — 

Ε ποιούμενον ὡς ἀδικοῦσί τινες τὴν πόλιν, αὐτὸν ἀξιῶν ὦ ὧν 

ἀδικέϊ μειζόνων ὄντων μὴ δοῦναι δίκην" πολὺ γὰρ " δήπον 

—— 

——⸗ 8. τ. ς ἑαυτῶι S.V.O. ἐκ᾿ αὐτῶ 5. 
* — αὖτ 

— ας — — ΩΣ: τὰ τοσαῦτα F. 
“ διαπραξάμενος ἴῃ margine F. 

Σ —— διαπραξόμενος k. οἵ ipse in margine. —— —— — 

ρος 6 ϑόμμθο) — 
— üü— 

xx3 
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μεέϊζόν ἐστ᾽ ἀδίκημα γράφειν παρὰ τοὺς νόμους ἢ τὴν εἰσ-- 

54 φορὰν μὴ ᾿ τιθέναι. ὅτι τοίνυν οὐδ᾽ εἰ φανερῶς ἔμελλεν 1:5 
ἐὰν 2 9 & 2 δ᾽ εθ 7 Ω 
ἁλόντος τούτου μηδεὶς εἰσοίσειν μηδ᾽ ἐθελήσειν εἰσπράτ- 

τειν, οὐδ᾽ οὕτως ἀποψηφιστέον, ἐκ " τῶνδε γνώσεσθε. ὑμῖν 
παρὼ τὰς εἰσφορὼς τὰς ἀπὸ Ναυσινίκου, ἱπαωρ᾽ ἴσως τά- 
λῶώντα τριακόσια "ἢ —— πλείω, “ἐλλείιμμά τέτταρα 

καὶ δέκω ἐστὶ τάλαντα, ὧν “ἑπτὼ οὗτος εἰσέπραξεν, 607 

ἐγὼ δὲ τίθημι “ὥπαωντα. ἐπὶ “μὲν δὴ τοὺς ἑκόντας τιθέν- 

ταξ οὐ δέϊσθε ᾿Ανδροτίωνος, ἐπὶ δὲ τοὺς "ἐλλείποντας. 

55 ἔστι τοίνυν ὑμῖν γυνὶ σκεπτέον, εἰ τοσούτου τιμᾶσθε τὴν 5 

ἱ πολιτείαν καὶ τοὺς κειμένους νόμους καὶ τὸ εὐορκεῖν" εἰ 

γὰρ ἀποψηφιεῖσθε τούτου φανερῶς οὕτω παρὼ τοὺς νό- 
μοὺς εἰρηκότος, δόξετε πᾶσι τὰ χρήμωτα ταῦτα ἀντὶ 

"τῶν γόμων καὶ τῆς εὐορκίας ᾿ἡρήσθαι. ὦ οὐδ᾽ ἂν εἰ παρ 

ἑαυτοῦ δοίη τις * λαβεῖν ἄξιον, ἡ μήτι γε ἐφ᾽ ᾧ ἑτέρους io 

56 —E ὥσθ᾽ ὅταν ταῦτα λέγῃ, βέμνηθθε “τῶν ὅρκων 
"καὶ τὴν γραφὴν ἐνθυμεῖσθε, ὅτι νῦν οὐ * πράξεως εἰσ-- 

φορῶν ἐστίν, ἀλλ᾽ εἰ υ δεῖ κυρίους εἶνωι τοὺς γόμτους.. "καὶ 

περὶ “ μὲν τούτων, ὃν τρόπον ὑμᾶς ἀπαγαγὼν ἀπὸ τοῦ 15 
νόμου παρωκβούεσθωι ζητήσει, καὶ ἃ πρὸς ταῦθ᾽ ὑμᾶς 

Ι ὅς ὦ θεῖναι Ἐ᾿ το ν. 

Κ᾿ τῶνδε} τωνδὶ V. Ο. εἴ γρ. F. 
τῶν δὴ 8. 

᾿ παρ᾿ ἴσως Ἐς ν. πάρεισι margo 
O. vulg. παρίσως. 

τ ἢ] καὶ Υ. 
Ὁ ἔλλειμμα pr. k. οο,οΓ ἐλλείμ- 

ματα. 
ὁ ἑπτὰ] ἑπτὰ τάλαντα 8.0.0. 

k. γ΄. 8. 
Ρ οὗτος εἰσέπραξεν] εἰσέπραξεν οὖὗ- 

τος 
4 ἅπαντα) πάντα k. 
τ ἐλλείπωντας] ἐλλείποντας ε V. 

ο. 

εἰπῇ ἔ ἔτι Υ. 
ὑ φολιτείαν) πόλιν abeelp 

175, 13. 
Ὁ τῶν νόμων καὶ oMn. Γ΄. 
Χ ἡρῆσθαι]) ἡρᾶσθαι Ο. 
Υ μήτι] μήτοι Κ.5. 
2 τῶν ὅρκων] τὸν ὅρκον Kk. 
ἃ καὶ τὴν----εἰσφορῶν ἐστιν oM. t. 
ὃ δεῖ! δοκεῖ Υ. 
ς μὲν “φούτων τούτων μὲν 8, et 

γρ. F. μὲν οὖν τούτων Ἐ, 
" ἀπωγαγὼν) ἀπάγων ἔν t. v. ἀπ- 

2 
αγωγὼν τ. ἀγωγὼν P. 
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τς μνημονεύοντας μὴ ἐπιτρέπειν προσήκει, πολλὰ λέγειν 

τς ὄχων ἔτι, καὶ ταῦθ᾽ ἱκανὼ εἶναι »εμίζων, ὁ ἐάσω. 
Ο 47 Βούλομαι δὲ καὶ τὰ πολιτεύματα ἐξετάτα: τοῦ κα- 

λοῦ κἀγαθοῦ τούτου, " δ᾽ ὧν ᾿οὐκ ἔσθ᾽ ὁ τι τῶν δεινοτά- :ο 
τῶν δέλλιπὼν φανήσεται" καὶ γὰρ ἀναιδὴ καὶ θρασὺν 

ο΄ καὶ κλέπτην καὶ ὑπερήφανον καὶ πάντα μᾶλλον. ἢ ἐν 
π᾿ δημοκρατία πολιτεύεσθαι "ἐπιτήδειον ὅ ὄντ᾽ αὐτὸν ᾿ἐπι- 

᾿. δείξω. καὶ πρῶτον μέν, ἐφ᾽ ὧ μέγιστον φρονεῖ, τὴν τῶν: 

᾿ς πρημάτων, εἴσπραξιν — ἐξετάσωμεν — — μὴ. τῇ τούτου 

ο΄ προσέχοντες ἀλαζονεία τὸν νοῦν, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα, οἷον 
J 58 γέγονε τῇ ἀληθεία, σκοποῦντες. οὗτος " Εὐκτήμονα φη- 

a⸗ τὰς ὑμετέρας ἔχειν εἰσφοράς, καὶ τοῦτ᾽ " ἐξελέγξειν 
ο΄ ἃ παρ᾿ ἑαυτοῦ καταθήσειν " ὑποσχόμενος, καταλύσας 6ο8 

ψηφίσματι "κληρωτὴν ἀρχὴν ἐπὶ "“ τῇ προφάσει ταύτη 
ἐπὶ τὴν εἴσπραξιν παρέδυ. δημηγορίας δ᾽ ἐπὶ τούτοις 

τ ποιρύμεγος, ὡς ἔστι τριῶν αἵρεσις, "ὑμῖν, ἢ τὰ πομπῶα 
"κατακόπτειν ἢ πάλιν εἰσφέρειν ἥ τοὺς ὀφείλοντας εἰσ- 5 

κάραν “αἱρουμένων εἰκότως ὑμῶν τοὺς ἐφείλοντας εἰσ- 
ρα θην ταῖς ὑποσχέσεσι κατέχων, καὶ διὰ τὸν καιρὸν 
"ὃς ἦν " τότε ἔχων ἐξουσίαν, τοῖς μὲν κειμένοις νόμοις 
πώ... οὐκ ὥετο δὲν χρήσθαι οὐδ᾽, εἰ μὴ τούτους το 

ὑμῖν δεινὰ καὶ παράνομα, δ᾽ ὧν ὧν ἠρΎ καὶ πολ- 

ἐών * 
— [ οὐδὲν Ἐΐ,πιν, 

Ἂς, τίς δμα Ῥ.8:γΧ.0. 5 ἐξοάγξευν — — ε 
* Ρ κληρωτὴν εἴ 

ΤΕ βου ύυδῃ — ἥ τῇ om. —** 

⏑⏑..— 
—— κατασκάπτειν 

᾿ ἐξετάσωμεν F. V.O.r. 5. vulg. ι ἃς δ» ἴσην τα Τα χα 

* πότε ἔχων} ἔχων τότε 5. 
τ Εὸ Ἰ —— J— * om. pr. F. 
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—* * « * * Ν " 7 J 

λὼ τῶν ὑμετέρων κέκλοφε, τοὺς ἐνδεκα γρώψας: ὡκο- 
— * Ἵν 7 7 * ὅο λουβεῖν μεθ᾽ ἑαυτοῦ. εἶτ᾽ ἔχων τούτους ἦγεν ἐπὶ τὰς τῶν 
“ » Ν » ἃ ᾿ 7 ἈΝ πολιτῶν οἰκίας. καὶ τὲν μὲν Εὐκτήμονα, ὃν εἰσπράξειν ἤ 15 

» Ν ᾽ 7 » — ν᾿ φι ΓΝ 

καταθήσειν αὐτὸς ἔφη τὰς εἰσφοράς, οὐδὲν εἶχεν ἐλέγχειν 
Ν 7 Ν Ὁ ἐν δ᾽ — .“ ᾿ διὰ * » 

περὶ τούτων, ὑμᾶς Θ᾽ εἰσέπρωττεν, ὥσπερ οὐ θίώ τήν Ἑυ- 
" δι. ας »“» » 7 Ἵ Ν Ν Ν ε ΄ 

κτήμονος ἔχθραν ἐπὶ ταῦτα ἐλθών, ἀλλὼ διὼ τὴν ὑμετέ- 
Ν Ν ε ΄ ΄ ᾿ — * 

διραν. καὶ μηδεὶς ὑπολωμβανέτω με λέγειν ὡς οὐ χρῆν 30 
᾿ ᾽ Ὺ΄ — * —* — 

εἰσπρώττειν τοὺς ὀφείλοντως. χρήῆν γάρ. ἀλλὰ πῶς; 
« ε 7 » * ⸗ 8V Α * 

ἢ ὡς (ὁ νόμος κελεύει, τῶν ἄλλων ἕνεκα᾽ τοῦτο γάρ ἐστι 
7, ΔΝ “» ᾽ν ὃ ᾽ θ 24 

δημοτικόν. οὐ γὰρ τοσοῦτον ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι " τοσούτων 
7] 8 Ν 7 ᾽ ⸗ ΄ 

χρημώτων τοῦτον τὸν τρόπον εἰσπρωχβέντων ὠφέλησθε, :5 
« ; 7 7 42 
ὅσον ἐζημίωσθε τοιούτων ἐθῶν εἰς τὴν πολιτείαν εἰσωγο- 

* Ν 5ΔΛ.. * * 7 -΄, » » 

62 μένων. εἰ γὰρ ἡ εθέλοιτ' ἐξετάσαι, τίνος ἐνεκὼ μῶλλον ἄν 
“ » 7 N2 E ο. 

τις ἐλοῖτὸ ἐν δημοκρατία ζην ἡ ἐν ολιγαρχίοι, τοῦτ ὧν 
“ “ * 22 

εὕροιτε προχειρότατον, ὅτι πάντω " πραότερώ ἐστιν ἐν δὴ- 
7 “ λ 7 ΦΕῚ. ὦ 7 σθ 2 

Moxpœrioœ. ὅτι μὲν τοίνυν τῆς “ὅπου βούλεσθε ὀλιγαρχίως 609 
4 3 ΄ ΄ 3 Ν » 

ουτος ἀσελγέστερος ὙΕΎΟνΕ, παραλείψω. ἄλλω πᾶρ 
« »ν ν᾽ »" ΄ ᾽ 

— πότε “πώποτε δεινότατω ἐν τῇ πόλει γέγονεν ; ἐπὶ 
8 7 7 ὃν « 

63 τῶν τριώκοντω, ἱπάντες ξὰν εἴποιτε. τότε τοίνυν, ὡς ἔστιν 
᾽ 7 ἢ ὑδεὶ » .-“ δ ὦ * * 

ἀκούειν, " οὐδεὶς ἔστιν ὅστις ᾿ ἀπεστερεῖτο τοῦ σωθῆναι, 5 
« ε ᾽ ᾽ RX - 

— ἑαυτὸν οἴκοι κρύψειεν, ἀλλὰ τοῦτο κατηγοροῦμεν 
"»"Ἵ»7 ͵7 ε *X » ᾽ * W 2 εὐ 

τῶν τριώκοντω, ὅτι τοὺς ἐκ τῆς ἀγορῶς ἀδίκως ἀπῆγον. 
ε 7 ε Ν ᾽ ᾽ »" 

οὑτοσὶ τοίνυν τοσαύτην ὑπερβολὴν ἐποιήσατο ἐκείνων τῆς 
m — ΔΎΟ δ 7 ⸗ ἘΣ αὑτοῦ βδελυρίας, ὥστ᾽ ἐν δημοκρατίᾳ πολιτευόμενος τὴν το 

Σ ὡς post πῶς om. Ὗ. Ο. 5. 9 πώποτε om. 5. 
ἢ τοσούτων χρημάτων post τρό- [ πάντες πάντως Κ. 

πὸν ponit k. 8. ἄν om. t. 
ἃ ἐθέλοιτ᾽] ἐθέλητε t. θέλετ᾽ 5. " οὐδεὶς] οὐκ k. οἵ γρ. τ. 

Υ. Ο. τ. 5. ἱ ἀπεστερεῖτο) ἀπεστέρητο k. et 
Ὁ πραᾳότερά ἐστιν] ἐστι πραότερα γρ.γὙ. ᾿ 

Ά k ὅστις] ὃς F.t.v. 

ς ὅπου] ὅποι Ἐ', k. ! οὑτοσὶ] οὗτος V.O. k. r. 8. 
4 ἡμῖν} ὑμῖν F. 5, Ἢ αὑτοῦ αὐτῶν r. 
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ἰδίαν οἰκίαν ἑκώστω δεσμωτήριον καθίστη, τοὺς ἔνδεκα 
64 ἄγων ἐπὶ τὰς οἰκίας. καίτοι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τί οἷ- 

εσθε, " ὁπότ᾽ ἃ ὃς πένης, ἢ " καὶ πλούσιος πολλὰ 

Ρ δ᾽ — καί τιν ἴσως τρόπον "εἰκότως οὐκ εὐπο- 

ο ρῶν " ἀργυρίου, "ἢ τέγος ὡς τοὺς γείτονας ὑπερβαίνοι 15 
ὑποδύοιτο ὑπὸ κλίνην ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸ σῶμα ἁλοὺς εἰς τὸ 

65 δεσμωτήριον "ἕλκεσθαι, ἢ ἄλλα ἀσχημιονοίη, ἃ ἃ δούλων, 
— ὁ ἐστὶν ἔργα, καὶ ταῦθ᾽ ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ γυν- 

Ὁ αὐκὸρι ὁρῷτο " ποιῶν, ἣν ὡς ἐλεύθερος ἢ ἠγγυήσατο καὶ τῆς 1ο 

πόλεως͵ πολίτης; ὁ δὲ τούτων αἴτιος ᾿Ανδροτίων εἴη, ὃν 
οὐδ᾽ ὑπὲρ ἑαυτοῦ δίκην λαμβάνειν ἐᾷ τὰ πεπραγμένα 

τ 
δ 

⸗ ἐς 
51 

ἥξ- δὲ ’ * - Ἁ ΄ 

᾿. 66: καὶ βεβιωμένα, " μή τί γε ὑπὲρ τῆς πόλεως; " καίτοι 

Ἐν τ 

ἂ J 1J 

εἶ τις “ἔροιτο αὐτόν, τὰς εἰσφορὰς πότερον τὰ κτήματα ἢ 
τὰ σώματα " ὀφείλει, τὰ κτήματα φήσειεν ἄν, εἴπερ": 
ἀληθῆ λέγειν (βούλοιτο᾽ ἀπὸ γὰρ τούτων εἰσφέρομεν. τίνος 
οὖν ἕνεκα ἀφεὶς τὸ τὰ χωρία δημεύειν καὶ τὰς οἰκίας 

᾿ καὶ ταῦτ᾽ ἀπογράφειν, ἔδεις καὶ ὕβριζες “ πολίτας ἀν- 
θρώπους καὶ 'τοὺς ταλαιπώρους μετοίκους, οἷς ὑβριστι- ὅτο 

67 κώτερον ἢ τοῖς οἰκέταις τοῖς " σαυτοῦ " κέχρησαι; καὶ 

μὴν εἰ θέλετε σκέψασθαι τί δοῦλον ἢ ἐλεύθερον εἶναι δια-- 

φέρει, τοῦτο μέγιστον ἂν εὕροιτε, ὅτι τοῖς μεν δούλοις τὸ 

* τῶν ἀδικημάτων ἁπάντων ὑπεύθυνόν ἐστι, τοῖς δ᾽ * 

ἘΝ  εύν} ὑεύταν Ε΄ ὁπότε ἰ. ν. — — 
5 καὶ ῥβοβὲ ἢ οἴω. Κ. αἱ βεβιωμένα οτι. Ο. 

ἊΣ — μήτοι Γ΄, 5, ΣΡ εν —— 

ἥ ἀνηλωκὼς} ἀνηλωκὼς F. ῥροιτ9} ἐροῦτο ὃ. 
" εἰκότως τ, pr. k. * ὀφείλειν 5. 
᾿ ἀργυρίου) ἀργύριον ἱκ, “ πολίτας ἀνθρώπους) ἀνθρώτοις 

" ἢ τόγος} εἰ τόγος 5. πολίτας k. 
" ἔλχεσθα,} ἔγχεσθαι Κι. ἱκέσθαι τ [ τοὺς Οἵ. v 
χα ποιῶν} ποιεῖν Ο. — σαυτιῦ) αὐτῷ Ο.ὕἱ 
Υ ἠγγνήσατοἢ ἐνεγυήσατο F. ἐν- " κέχρησαι — * 

— 

εἶν 
- 
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ΠῚ ⸗ ὃς * * ὃ " * »"Ἥ " 

ἐλευθέροις, κἂν τὰ μέγιστα ' τύχωσιν ἀδικοῦντες, τοῦτό γ᾽ 
“ ; * Ν -“» 

" ἔνεστι σῶσωι᾽" εἰς χρήματα γὰρ τὴν δίκην περὶ τῶν πλεί- 
* 7 7 7 — J ΕἸ 7 " 

στῶν παρὼ τούτων προσήκει λαμβάνειν. ὁ δὲ τοὐναντίον εἰς 
ἯἨἌἾἼ ΄ " » 

τὼ σώματα, ὥσπερ ἀνδρωπόδοις, " ἐποιήσατο "τὰς τιμω- 
7 —* δ᾽ ᾿ * Ν “Ὁ ὃν  φὸν 

δϑρίως. οὑτω δ᾽ αἰσχρως καὶ πλεονεκτικὼς ἐσχε πρὸς ὑμῶς, το 
“ Ν Ἁ ε “ * " * 7 * 

ὥστε τὸν μὲν ἑαυτοῦ πατέρω ὥετο δέν, δημοσία δεθέντα 

ἐπὶ χρήμασιν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, μήτε ἀποδόντα ταῦτα 
* » »" ⸗ * 

μήτε κριθέντα ἀποδρᾶναι, τῶν δ᾽ ἄλλων πολιτῶν τὸν μὴ 
, ἀνὰ 24 — 22 Ῥω» “ δυνάμενον τὼ ἑαυτοῦ θέϊναι οἴκοθεν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἕλ-- ι5 

722 7 c ε »“" ᾽ ε “-᾿" »- 

69 κεσθαι. εἶτ᾽ ἐπὶ τούτοις, ὡς ὁτιοῦν ἐξὸν ἑαυτῷ ποιεῖν, Σινώ- 
7 7 " ͵΄ 

πήν προσηνεχύραζε καὶ “ Φανοστράτην, ἀνθρώπους πόρνας, 
᾽ ͵΄ Ρ " γ᾽ » * 4 7 ΕἾ ΕΥ̓ 

οὐ μέντοι ἢ γε ὀοφειλούσως εἰσῴορως. Ἵ καίτοι εἰ τισὶν ὠρῶ 

δοκοῦσιν ἐπιτήδειωι ἐκεῖναι παθεῖν, ἀλλὼ τὸ πρῶγμιώ γε:ο 

οὐκ ἐπιτήδειον γίγνεσθαι, " τηλικοῦτό τινῶς φρονεῖν " διὰ 

καιρὸν ὥστε βαδίζειν ἐπ᾽ οἰκίας καὶ σκεύη φέρειν μηδὲν 
ν᾽ 3 Ἂς 

γο ὀφειλόντων ἀνθρώπων. πολλὼ γὰρ ἄν τις ἴδοι πολλοὺς 
» 7 3 - 

ἐπιτηδείους ᾿ ὄντας ἅ πάσχειν καὶ πεπονθένωι. ἀλλ᾽ οὐ :ς 
“Σ΄ ξ 3 ΔΛ R —8 ἃ 

ταῦτα λέγουσιν οἱ νόμοι οὐδὲ τὼ τῆς πολιτείως ἔθη, "ἃ 
« 9. τῷ 3, 

φυλακτέον )υμιν᾽ ὡλλ ἐνεστιν ἔλεος. συγγνώμη, πάνθ᾽ 
— * * 4“ 7 ε » 

γι ὅσα προσήκει τοῖς ἐλευθέροις. ὧν οὗτος ἁπάντων εἰκό- 
ΕΣ ΄ “ 7 2M “ 

τως οὐ μετέχει τῆ φύσει οὐδὲ τη παιδείο" πολλὼ γὰρ 
ᾧ ε Ἷ 7) : , ᾽ 3 * 

᾿ς ὕβρισται καὶ προπεπηλάκισται συνὼν οὐκ ἀγωπῶσινότι 
ς 3 » Ν * * 

"ἑαυτὸν ἀνθρώποις, ἀλλὰ δοῦναι μισθὸν δυνωμένοις" ὧν 
" Ν — X 2 “ “ — 

Ὁ προσηκέ σοι τὴν ὀργὴν οὐκ εἰς τῶν πολιτῶν τὸν τυχόντα 

Γ᾿ τηλικοῦτο] τηλικοῦτόν Κα, τ, t. v. 
ὁ διὰ καιρὸν] διάκαιρον V. 
t ὄντας οὔ, Ὗ.Ο. γ᾿. 8. 

ἱ τύχωσιν ἀδικοῦντες, ἀτυχῶσιν 
5, V. O 8. εὐτυχῶσι τ. 

Κ ἔνεστι] ἔσται k. et γρ. r. 
A recepi ex F.t.v. 
τῷ ὀποιήσατο]) ἐποιεῖτο S. x. 
ῃ τὰς τιμωρίας) τὴν τιμωρίαν ν. 
ο Φανοστράτην) φαινοστράτην Ἐ,, 
Ρ γε OmM. Μὰ ΟΣ» 8, 

ἢ καίτοι] καίτοιγε k. τ, 

" πάσχειν) παθεῖν Κ. 
x ἃ om. pr. V. 
Υ ὑμῖν] ἡμῖν ν΄. 
2 ὅσα] K. ν. 
ἃ ἑαντὸν S. V. O.r.s. vulg. αὐτόν. 
Ὁ πρᾳεσῆκέξ] προσήκει K. 
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J ττὴο ἀφιέναι οὐδ᾽ εἰς τὰς “ ὁμοτέχνους “σοι πόρνας, ἀλλ᾽ εἰς 

ο΄ δὴν τοῦτον τὸν τρόπον θρέψαντά σε πατέρα. "τ Κ 

ΟΠ 72. Ταῦτα τοίνυν ὡς μὲν οὐ δεινὰ καὶ παρὰ πάντας τοὺς 
ο΄ γόμους, οὐχ ἕξει λέγειν οὗτος" οὕτω δ᾽ 5 ἐστὶν ἀναιδὴς 

ὥστ᾽ "ἐν 'τῷ δήμῳ, ᾿προάγωναις ἀ ἀεὶ κατασκευάζων κα ἑαυ- 
τ΄] τῷ τῆσδε τῆς γραφῆς, —— λέγειν ὡς ὑπὲρ ὑμῶν καὶ 
᾿ τυνβδκῴροῶφ» ἐχθροὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν ' εἴλκυσε καὶ νὺν ἐν τῶςς το 

ΤΠ γβέσχάτοις ἐστὶ κινδύνοις. ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι 
—J βούλομαι. δέξαι τοῦτον οὔτε πεπονθότα οὐδ᾽ ὁτιοῦν κακὸν 
δ᾽ οι μέλλοντα. πάσχειν οὐδὲν δὶ ὧν ὑπὲρ ὑμῶν ἔπραξε, 

διὰ ̓ μώτοι τὴν αὐτοῦ. βδελυρίαν καὶ θεοῖς ᾿ἐχθρίαν πε-ι: 

ο΄ πριθότα μὲν μέχρι "τῆσδε τῆς ἡμέρας οὐδὲν, πεισόμενον 
ε΄. ἀρὰ τοῦ δίκαια ποιῆτε ὑμεῖς. σκέψασθε γὰρ ὡδί. τί 
J— οἰ ποθ ὑμῖν οὗτος ὑπέσχετο καὶ τί ποιεῖν αὐτὸν “εχρρόγονη- 

σαθ ὑμεῖς ; χρήματα εἰσπράττειν. ἄλλο δὲ πρὸς τούτῳ :ο 

γ4τί ποιῶν», Ρ οὐδὲ ἕν . φέρε δὴ καθ᾽ ἕκαστον ὑπομνήσω τὴν 

εἴσπραξιν ὑμᾶς. οὗτος εἰσέπραξε Λεπτίνην τὸν ἐκ Κοίλης 

φέτταρας καὶ τριάκοντα δραχμάς, καὶ Θεύξενον τὸν 
᾿Αλωπεκῆθεν δραχμὰς ἑβδομήκοντα καὶ μικρόν τι πρός, 
καὶ τὸν ̓  Εὐφήμου " Καλλικράτην καὶ τὸν " Τελέστου γε- as 
νίσκον᾽ οὐκ ἔχω γὰρ τοὔνομα εἰπεῖν. σχεδὸν δὲ πάν- 

τας, " οὺς εἰσέπραξεν, ἵνα μὴ καθ ἕκαστον λέγω, οὐκ 

75 οἶδ᾽ εἴ τινα ὑπὲρ μνᾶν ὀφείλοντα. πότερ᾽ οὖν οἴεσθε " τού- 

— ** ΑΝ κ, 7* τ, σχροκέρδειαν. 
" τῆσδε τῆς] τῆς σήμερον Κ. 

“ σοι οὐ, 8. V.O.s. 5 ἐχειροτονήσαθ᾽ )ἐχειροτονήσασθ᾽ τ. 
————— τὰ το αν ἧᾳ Ρ οὐδὲ ἔν} οὐδέν ἰκ. τ, 5. 

.5.: πατέρα “Ἐλῥήμου} εὐφήρου 5), Ὑ.Ὁ. τ. 5. 
5 ἐστὶν ἀναιδὴς} — 9 — το κν Ανς βεγϑμαί)ννρλίδη 
Ὁ δνἢ οὐ τ. " Τοέστου γρ. τ. τελεστῶν γ΄. 
᾿ σῷ οἵ, t. v. vulg. τελεστοῦ. 
Κ προώγωνας} προαγῶνας Υ.0.».:. ἴ οἷς σους . εἴ γρ. τ. 
᾿ εἴλκυσε εἴλκυκε Ἐς τιν, 5. τούτων] τοῦτον τ. Κ. 
ἣν ἐχθρίαν ὃ, τ. vulg. ἐχϑρὰν αἱ- 
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τῶν ἕκώστον μισεῖν καὶ πολεμεέϊν αὐτῷ διὼ τὴν εἰσφορὰν 612 
7 ΝΆ Ν Ἁ ἃ. {00 ε 7 " »" ᾽ 

ταύτην, ἢ τὸν μὲν αὐτῶν, ὅτι στάντων ὠκουόντων ὑμῶν ἐν 
“ “ " ᾽ 7 ν τῷ δήμῳ δοῦλον ἔφη καὶ ἐκ δούλων εἶναι καὶ προσήκειν 
» "ὦ δι, ἂν —* — * —* * 7 Χ — 

αὐτῷ τὸ ἕκτον μέρος εἰσφέρειν μετὰ τῶν μετοίκων, "τῷ δὲ 
— ΝΑ 7— » Ἁ *8 ΄ ε ΄ 

παῖδας ἐκ πόρνης εἰνωι, τοῦ δὲ τὸν πατέρω " ἡταιρηκένωι, 5 
-“ δὲ *& δ “» σθ Ν δὲ ᾽ 7 - 

του δὲ τήν μητέρω πεπορνευσῦωι, τὸν δὲ ἀπογράφειν ὁσῶν 
ε ᾽ » * Ν Ἁ -“ ε »Ἥ ε Ν 

ὑφείλετο ἐξ ἀρχῆς, τὸν δὲ "τὸ δέϊνα, τὸν δὲ ὁμοῦ ῥητὰ 
ἡ ἡ 9. ἃ 7 ε 8 τ — 2 X J 

76 καὶ ὠῤρητῶ κακά, ἑξης ὠπῶντας ; ἐγω μεν γάρ οἱ 
—— Ν᾽ ὑπ μὲ ͵ 7 * νον * 
or πάντες, εἰς οὺς ἐπωώρωνήσεν οὑὐτος, τὴν μέν εἰσφορῶν 19 
- ΝΜ " —244 ε 7 με 

ἕκαστος ἀναγκαῖον ἀνάλωμα ὑπελάμβανεν εἶναι, ὃ τοι- 
αὕτω δ᾽ ἀτιμασθεὶς καὶ προπηλακισθεὶς χωλεπῶς ἐνήνο- 
χεν. “ κἀκεῖνο οἴδω, ὅτι χρήματω εἰσπράττειν τοῦτον ἔχει-- 

. «4 »“ 3 èRX —A * ροτονήσαθ᾽ ὑμεῖς, οὐχὶ τὰς ἰδίας συμφορὰς ὀνειδίζειν καὶ 
΄ « 7 ,) Ν 3 ᾽ θῶ ᾽ — ΄ 

προφέρειν ἑκάστῳ. εἴτε γὰρ ἥσων ἀληθεῖς, οὐ σοὶ ' ῥητέωι 15 
4 * ε φὰς Ὺ ε 7 

(πολλὼ γὰρ ξἡμῶν ἕκαστος οὐχ, ὡς βούλεται " πράττει)" 
7 ἤ »"» Ε ε * ὃν. 

εἴτε μὴ προσηκούσας κατεσκεύωζες, πῶς οὐχ, ὁτιοῦν ἂν, 

77 πάθοις δικαίως; ἔτι τοίνυν ἐκ ' τοῦδ᾽ ἀκριβέστερον γνώ- 
ε) * * —* 5 * X ΕΝ 

σεσθε ὅτι μισέι τοῦτον ἕκαστος οὐ δὲὼ τὴν εἴσπραξιν, :ο 
* ⸗ ε Ἁ “ ξ 7 Ν κ ͵ 3, —* 

ὠλλ ὑπερ ὧν ὑβρίσθη καὶ πωρωνήβη. Σάτυρος γαρο 
-“ ; Ν ᾽ ε X 7 —— 

τῶν νεωρίων ἐπιμελητὴς οὐχ, ἑπτὼ ᾿ τώλαντω εἰσέπραξεν 
ε.» ᾽ ΄ 7] ς 3 * 
ὑμῖν, ἀλλὼ τέτταρω καὶ τριώκοντω τοὺς αὐτοὺς τούτους 
᾽ ᾽ F Xx ͵7 "»" ΕῚ 7 

ἀνθρώπους, " ἐξ ὧν πωρέθηκε τὰ σκεύη ταῖς " ἐκπλευσά- 

Χ τῷ δὲ Reiskius: libri τῷ δ᾽ e κἀκεῖνο] κἀκεῖνο δὲ Κ. ᾿ς 
ὅτι. Γ ῥητέαι) ῥητέα Υ. 

Σ ἡταιρηκέναι] ἡταιρικέναι t. 5. ἡμῶν] ὑμῶν Γ΄. 
2 τὸ δεῖνα pr. k. et γρ. x. ceteri " πράττει] πράττειν 8. 

τόδ᾽ εἶναι. ἱ τοῦδ᾽ τῶνδε Κ. 
ἃ ἅπαντας) πάντας k. ἅπαντας Κ παρῳνήθη] ἐπαρῳνήθη Ἐκ ιν, 

ἀπεῖπεν r. ᾿ τάλαντα] τάλαντα μόνον γ΄. 
Ὁ μὲν ὁη}. Κις, Ἢ ἐξ ἀφ᾽ Κ. οἱ γρ. Γ΄ 

΄ ΄ ΄ ς πάντες] πάντας Υ. ΕΓ οὔ εἰς 

σοιαῦτα J 

ἃ τοιαῦτα) ταῦτα F. ταῦτα ὃ. ἐκπλεουσαις F. ἐκπλεούσαις K. V. 
ἜΠΟΣ 
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78 σαῖς γαυσίν᾽ καὶ οὔτ᾽ ἐκέϊνος διὰ ταῦτα οὐδένα “ ἐχθρὸν :- 

τ΄ ἑαυτῷ 'ὶ φησὶν εἶναι, οὔτε τῶν ἰσπραχθώντων οὐδεὶς ἐκείνω 

τ΄ πολεμεῖ. "εἰκότως" ὁ μὲν γὰρ τὸ πρστεταγμένον εἶμαι 
—**—* σὺ δὲ τῇ σαυτοῦ προπετοία καὶ θρασύτητι 

᾿ λαβὼν ἐξουσίαν πόλλ᾽ "ἀνηλωκότας εἰς τὴν πόλιν ἀν- 615 

ἄμμου,» καὶ σοῦ βελτίους καὶ ἐκ βελτιόνων " ψευδέσι 

 ἤρκαὶ χαλεπόϊς ὀνείδεσιν ὥου δεῖν περιβάλλειν. τ εἶτα 

᾿ ΟΠ φαῖῦθ᾽ οὗτοι πεισθῶσιν ὑ ὑπὲρ αὑτῶν σε ποιεῖν, καὶ “τὰ τῆς 
᾿ σῆς "ἀναισθησίας καὶ πονηρίας ἔργα ἐφ᾽ ἑαυτοὺς  ἀνα- ς 

ο΄ δέξωνται; ἀλλὰ μισεῖν δικαιότερον δέ ταῦτά σε ὀφεί- 
λουσιν ἢ σώζειν. τὸν γὰρ "ὑπὲρ πόλεως πράττοντά τι δέϊ 
τὸ τῆς πόλεως ἦθος μιμεῖσθαι, καὶ "σώζειν ὑμῶν τοὺς τοι- 
᾿ούτους ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι " προσήκει, καὶ — τοὺς 

᾿ Βρϊόσπερ οὗτος. ὡς ἐκεῖνό ὅγε εἰδόσι μὲν ἴσως, ὅμως δὲ το 
ἐρῶ" ὁποίους τινὰς ἂν φαίνησθε ἀγαπῶντες καὶ σώζοντες, 

τούτοις ὅμοιοι δόξετ᾽ εἶναι. 

80 Ὅτι τοίνυν ὅλως οὐδὲ τὴν εἴσπραξιν αὐτὴν ὑπὲρ ὑμῶν 

᾿ πεποίηται, καὶ τοῦτο αὐτίκα δὴ μάλα ὑμῖν " δῆλον ποι- 

ἥσω. εἰ γάρ τις ᾿ἔροιτο αὐτόν, πότεροι αὐτῶ δοκοῦσιν κ5 
᾿ ἀδικεῖν μᾶλλον τὴν πόλιν, οἱ γεωργοῦντες καὶ φειδόμενοι, 
διὰ παιδοτροφίας δὲ καὶ οἰκεῖα ἀναλώματα καὶ λει- 

τουργίας ἑτέρας ξἐλλελοιπότες " τὰς εἰσφοράς, ἢ οἱ τὰ 

* ἐθελησάντων εἰσενεγκεῖν χρήματα καὶ τὰ παρὰ τῶν :ο 

ΚΑΤᾺ ΑΝΔΡΟΤΙΩΝΟΣ. 68ς 

ἑαυτῷ] αὐτῶ ἐχθρὸν Κι. 
» ante διὰ ponit k. 
Ἧ εἰκότως οἵη. V. O. τ. a. t. ν. 

Ὁ ὑπὲρ] ὑπὲρ τῆς ἘΞ k. 
Ἀ σώζει» δεῖ σώζειν S. O. et ἴῃ 

litura V. MeGen 5. 
post pouit 5, 

—— Mevxe⸗ Ἐς, S.V. 
om. S.r. 
ὁ δῆλον ὁπ). 8, ante po- 

nunt Ἐς τιν, 

« ὁ 
Ὁ τὰς εἰσφοράς} εἰσφορὰν 8. 
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͵7 . ΄ " ᾿ » ⸗ συμμώχων κλέπτοντες καὶ ἀπολλύντες, οὐκ ἂν εἰς τοῦτο 
* * »“, 

δήπου τόλμης καίπερ ὧν ἀναιδὴς ἔλθοι, ὥστε φῆσαι τοὺς 
* ε “ —X ΄ J * »“" 

τῷ ἑαυτῶν μή εἰσφέροντας ' μώλλον ἀδικεῖν ἡ τοὺς τὼ 
Ν ε * ᾿ Μ 

81 κοινὰ "ὑφαιρουμένους. τίνος οὖν 'ένεκω, ὦ βδελυρέ, ἐτῶν 
»" 7 ὮΝ 7 οι Ψ * ν..-ὃ 

οντῶν πλειόνων ἡ τριώκοντω ὠῷ οὐ σὺ πολιτεύη, καὶ ἐν 15 

τούτῳ τῷ χρόνω πολλῶν μὲν στρωτηγῶν ἠδικηκότων τὴν 
7 “Ἢ δὲ « ͵ ὰ Ν Ν ΄ 

πόλιν, πολλῶν δὲ ρητόρων, οἱ παρῶ τουτοισὶ κέκριντῶι, 
7 X 6 * — 9 ΨΦ 5» Δ ε δ᾽ Ὡ “ 7 

ὠν΄ οἱ μὲν τεῦνωσιν εὐ οἷς ἠδίκουν, οἱ υποχιωρήσωντες 

φεύγουσιν, οὐδενὸς πώποτε " τούτων ἐξητάσθης κατήγορος, 

οὐδ᾽ ἀγανακτῶν ὠφθης οὑπὲρ ὧν ἡ πόλις πάσχει, οὕτως 614 
Υ̓ X * » 3 “ΔΛ » 

ὧν θρασὺς καὶ λέγειν δεινός, ἀλλ᾽ ἐνταῦθ᾽ ἐφάνης κηδὲ- 
8. μὼν Ῥήμῶν, οὗ σε πολλοὺς ἔδει κακῶς ποιῆσαι; " βού- 

σθ ἃ ἶι, δ’ δ, ᾽ 6 "» F ͵7 Ε ΑΒ «ὦν 

λεσῦε, ω ὠνόρες Αθηνώϊοι, τὸ τούτων αἰτιον ἐὝΎω υὑμῶῖν 5 
“» 2 » « » 

ἱτούτων μὲν μετέχουσιν ὧν ἀδικοῦσιν "ὑμᾶς 

ἡ ὑφαιροῦντωι" δὲ 

ἀπληστίαν δὲ τρόπων διχόθεν " καρποῦνται τὴν πόλιν. 
8 —* F 3 “Ὁ 

κατὼ μικρὼ ἀδυκοῦσιν 

ἀπεχθάνεσθαι ἢ ὀλίγοις καὶ μεγάλω, οὔτε δημοτικώτε- το 

—9— « 
εἴπω; ὅτι 

΄ ᾿ — δὲ - * ͵΄ὔ 

τινες, οὐὐτὸ ἙῈ τῶν εἰσ σρωττομένων 

—8R — »" 

οὔτε γὰρ “ῥῶον πολλοῖς καὶ 

—* ⸗ "Ἢ 5" 7 ς »ν »-" 

ρον δήπου τὰ τῶν πολλῶν " ἀδικήματα ορούν ἢ τὼ τῶν 

“τῶν μὲν οἶδεν 

"ὑμᾶς δ᾽ οὐδενὸς 

μὰ ν * ““ν. , ε Ν ΄ 

ὀλίγων. ἀλλὰ “τοῦτ᾽ αἴτιον, ᾿ οὑγὼ λέγω. 
“΄ ἐν ⸗ “ ᾿ 7 

ἔξγα αὑτὸν ὄντα, τῶν ἀδικούντων, 

᾿ μᾶλλον] μάλιστ᾽ γΥ. 
x ὑφαιρουμένους] ἀφαιρουμένους Ὁ. 
1 ἕνεκα] ἕνεκέν Κ. 
τἢ ὑποχωρήσαντες] ἀποχωρήσαντες 

F. S.V.O.s.t.v. 
ἢ τούτων solus habet k. 
ὁ ὑπὲρ ὧν ---οπάσχει] ἐφ᾽ οἷς ---- 

ἠδικεῖτο Κι οἵ γρ. τ. Equidem pro 
πάσχει malim πάσχοι. 

Ρ ἡμῶν] ὧν Ἐ, S. V. Ο. 5. t. ν. 
ἃ σε πολλοὺς] πολλούς σε R. 
τ βούλεσθε] βούλεσθε γὰρ F. 
" ὦ οι. Ο. 5. 
ἱ τούτων μιὲν — ὑφαιροῦνται] τῶν 

μὲν ὑφαιρεῖται S. V. r. 8. τῶν ὑφαι- 

ρεῖται O. 
ἃ ὑμᾶς τινὲς} τινὲς ὑμᾶς γρ. 8. 
χ ὑφαιροῦνται] οὐδὲν ὑφαιροῦνται 

γρ. S. ἀφαιροῦνται Κ. 
Υ καρποῦνται] καρποῦται V.O. 
2 ῥᾷον] ῥάιδιον P. 
ἃ κατὰ F. k. r. ceteri τά. 
Ὁ ἀδικήματα] ἀδικημάτων t. 
ς τρῦτ᾽ αἴτιον] τοὐναντίον VOs. 

et γρ. F. -, 
ἀ οὑγὼ] οὗ ἐγὼ ἴ, v. ἐγὼ Ο. 
“ τῶν] τὸν σογγροίαβ v. 
Γ ἕνα αὑτὸν] ἑαυτὸν S. V.O.s.t. v. 
5 ὄντα om. Κ. 

" ὑμᾶς} ἡμᾶς Κ. 
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ο΄ ἀξίους ἡγήσατο" διὸ τοῦτον ——* τὸν τρόπον ὑμῖν. 
— — πόλι», ἀλλὰ " “μὴ τῶν ἄρχειν ἑτέρων ε: 

οι ἀξιούντων ' ὡμολογεῖτε εἶναι, οὐκ ἂν *** ᾿Αθηναῖοι 
᾿ τὰς ὕβρεις "ἠνέσχεσθε τὰς τούτου, ἃς κατῶ " τὴν ἀγορὰν 

— —— ᾿Αθηναίους, δέων, ἀπάγων, βοῶν 
ἐν ταῖς ἐκχλησίαις, ἐπὶ τοῦ βήματος, δούλους " καὶ ἐκ 

J Ἢ δούλων καλῶν καὶ ἑαυτοῦ βελτίους καὶ ἐκ βελτιόνων, ἐ “ἐρωτῶν .ο 

Γ Με μάον τὸ δεσμωτήριον — καταφαίην ἂν ἔγω- 
᾿ 7, “εἶ ὁ πατὴρ ὁ σὸς ὥχετο αὐτόθεν "αὐταῖς πέδαις 

[ Διονυσίων τῇ πομπῇ. ἄλλα δὲ ὅσα "ὕβρι- 
κεν, ᾿οὐδ᾽ ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν" τοσαῦτα τὸ πλῆθός ἐστιν. 15 

— ἄξιον λαβόντας δίκην τήμερον παράδειγμα 
ποίησαι τόϊς ἄλλοις, ἵν ὦσι ̓ μετριώτεροι: 

νὴ Δία ταῦτα "μὲν τοιοῦτός ἐστιν, ἐν οἷς πεπο- 

ὶ ̓ λίτευται, ἄλλω δ᾽ ἔσθ᾽ ἃ καλῶς ἡ διῴκηκεν. ἀλλὰ "τῶλλ᾽ 

τς οὕτω "προσελήλυθε " πάντα πρὸς ὑμᾶς, ὥστε " ἥκιστα ἐγδις 
ἷ οἷρ, ἀκηκόατε ἄξιός ἐστι μισεῖσθαι. τί γὼρ βούλεσθε 

᾿ εἴπω; τὰ πομπέϊα. ὡς ἐπεσκεύασε, καὶ τὴν τῶν στε- 
καθαίρεσιν ; ἢ τὴν τῶν φιαλῶν ποίησιν τὴν καλήν; 

Ε λλ᾽ ἐπὶ τούτοις γε, εἰ “καὶ μηδὲν ἄλλο ἀδικῶν ἔτυχε ς 
ο΄ τὴν πόλιν, τρίς, οὐχ ἅπαξ “τεθνάναι δίκαιος ὧν ̓φανεῖ- 

ο΄ ταϊ᾿ καὶ γὰρ ἱεροσυλίο, καὶ ἀσεβεία καὶ κλοπῇ καὶ 

Ἢ Σοίσατο) ὑχρῆτο ἘΝ, τὴν τρό- 7 οὐκ ἵ τ. 
«ὦν ἐχρήσατο 5. 5 ἀθρόων} ἀθρόον F. V. Ο. ἀθρόον 

Κ μὴ οἵ, t. τ, 5. ἴον, 
᾿ ΗΕ μυολογεῖτε Κ΄ τ. ceteri ὡμολο- —æ— 5, Ὑ,0. 5. 
γεῖτο. ] διῴκησεν Κ. διῴκησεν τ. 

Ὁ ἠνέσχεσθε} ἀνέσχεσθε S. ἡν- ᾽ καὶ τἄλλ᾽ Κ᾿ τ. 
Ἶ ἐχεσθϑε Ὁ. τ᾿ ἴ v. — προελήλυθεν Ὁ. 
᾿ 5 σὺν ον. Ὁ. Ὁ φάντα] ἅπαντα F.t.v. 
τ δ ἐν οὔ, O. ς ἥκιστα om. ἴ, 

Ρ καὶ δούλους οὔ, t. v. 4 καὶ ροβῖ εἰ om. k. 
4 εἶθ' 8... 5 τεθνάναι] ἀπολωλένα, k. οἵ γρ. 

" ὕβρικενἾ εἴρηκεν Ἢ ἘΠ φανεῖτα,} φαίνεται k. 



688 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. XXII. 
-“ -“ ) » * Ν ε * 

Κπᾶσι τοὺς δεινοτάτοις ἔστ᾽ ἔνοχος. τὰ μὲν οὖν πολλὰ 
τ , Εν, ⸗ * . 

"ὧν λέγων ὑμᾶς ἐφενάκιζε παραλείψνω" φήσας δ᾽ ἀποῤ- 
εν * 3 » 7 * 4 —2 

ῥεῖν τὼ φύλλα των στεφάνων καὶ σωπροὺς εἰγῶι διὰ τὸν το 
7 Ψ ἐν δ 66) " ᾿ φ᾿ ὃν 7 

χρόνον, ὥσπερ ἰὼν ἡ ρόθων ὄντῶς ὡλλ οὐ χρυσίου, συγ- 
7 " ΔΩ͂ ΝΜ. ᾿.8δ κς * 2* * Ν "δ 

87 χωνεύειν ἔπεισεν. “κατ ἐπὶ μὲν τῶις εἰσῴφορωις τὸν δὴημό- 
-“ * δ δί πὶ ἡ σὺ, Ἂν 

σιον παρεινῶι προσέγρωψ,εν ὡς θη δίκαιος “ὧν, ὧν ἐκώ- 
᾽ ἮΝ Μ " σθ —— 7 :, 2. 

στος ἀντιγραφεὺς ἐμελλεν ἐσεσῦωι τῶν εἰσενεγ κόντων" ἘΠῚ 15 
»Ἢ * ὃ ΄ » 

τοῖς στεφάνοις δέ, οὃς κατέκοπτεν, οὐχὶ προσήγαγε 
φιἂ δι * οι, η “’ ͵΄ 

ταῦτὸ δικαίον τοῦτο, M αὐτὸς “ρηήτωρ, χρυσοχϑος, ταῶ- 
» F Ζ΄ Ν ϑν ᾽ Ἁ ε ᾽ 

88 μίας, 5 ἀντιγραφεὺς γέγονεν. καὶ μὴν εἰ μὲν ἅπαντ 
» ε “ 7 “ ὔ..Α ἊΝ 

ἠξίους ὅσα " πράττεις τῇ πόλει σαυτῷ πιστεύειν, οὖκ ἂν 
ς * ἊΝ, » * »“ * δε Ἢ -" : . »"»57»Ἴ 

ὁμοίως κλέπτης ὧν ἐεφωρω" γὺν δ᾽ «επὶ ταῖς εἰσφοραῖς ὃ :ο 
7 ͵7 ᾿ τ κι Ν Ν Α » * -" ς« ᾿ν 

δίκαιόν ἐσθ ὁρίσας, μή σοὶ πιστεύειν ὠὡλλά τοῖς αὐτῆς 
δ 7, Ν , γι.» Κν 7 — 
οὐλοις τήν πόλιν, οπὸτ ὠλλο τί πράττων καὶ χρήματα 

“ν. « Σ υ δ ὦ δ᾽ ——— 7 -» “ 

κιγῶν ἱερῶ, ὧν ἐνίον οὐῦ ἔπι τῆς ἡμετερῶς γενεῶς ἀνετέθη, 
3 * —2 5 ἈΝ ΜΕ δεν, 8 

μῆ προσγρωψνώμενος τήν αὑτὴν "φυλακήν “ἡνπὲρ ἐπὶ τῶν 15 
» ΄“ 3 X — 6 9 ᾽ Ν 

εἰσφορῶν " φαίνη, οὐκ εὔδηλον " δὲ ὃ τοῦτ᾽ ἐποιήσας ; ἐγὼ 
Ἁ ἡ Ν ͵7 πω ν᾽ δ * 9 * Ν 3 X 

80 μὲν οἶμαι. καὶ μήν, ὦ ὥνόρες Αθηναίοι, καὶ “ κατῶ 
“ * « —R Ν 

παντὸς τοῦ χρόνου σκέψασθε, ὡς καλὼ καὶ ζηλωτὰ 
» 7 » ͵7 » ἈΝ c * Ἂν» ἣν Ἂς 

ἐπιγράμματα τῆς πόλεως ἀνελὼν ὡς ἀσεβη καὶ δεινὰ 
" ,. ᾿ Ν ε * - ς« -ἦ α.Ν : 

ὠντεπιγεγραφεν. οἴομωι γὰρ ὑμῶς ἅπαντας ὁρῶν ὑπὸ διό 
»" ͵ -“» ͵7ὔ “ ε 

τῶν στεφάνων ταῖς χοινικίσι κάτωθεν γεγρωμμένα ““ οἱ 
“σύ ὃν δῆμον ἀνδρωγαθίας "ἕνεκα καὶ ὃ σύμμωχοι τὸν θήμον ἀνθρωγαθίως “ἐνεκὼ καὶ θικώιο- 

5 πᾶσι τοῖς] πλείστοις S. r. Τ᾿ ὁπότε] ὁπότε δὲ F. 
n ὦν} ὡς F. οἵ γρ. Ο. 5 φυλακὴν om. O. in margine 
lov ἢ ῥόδων ἴον ἢ ῥόδον Υ. ponit V. "πὶ 
Κ κἄτ᾽] καί τ᾽ Ἐ, 5. t ἥνπερ ἐπὶ] ἥνπερ περὶ F. ἥνπερ 
ι δὴ] ἄν 8.0. O. 5. περὶ ἴων. ἣν περὶ 5.0. 
m ὧν om. ΚΟΥ. ὸ u φαίνῃ) φανείη S. r. et γρ. F. 
ἢ ῥήτωρ] ὃ ῥήτωρ S. Χ δι’ 8] δι᾽ ἃ 8. 
9 ἀντιγραφεὺς post γέγονεν ρΡο- Υ κατὰ παντὸς} καθ᾽ ἅπαντος V. 

nit 5, Ο. 5. 
Ρ πράττεις) πράττει τις Kk. Υ. 5. ἕνεκα] ἕνεκεν Υ. εἵνεκα V. 
4 ἐπὶ] ἐπὶ μὲν Κ, 



᾿Ρ.6ι16. ΚΑΤᾺ ἈΝΔΡΟΤΊΩΝΟΣ. όβῳ 

“ σύνης" ἢ “οἱ σύμμαχοι ἀριστεῖον "τῇ ̓ Αθηνῶ," ἢ κατὰ 
πόλεις “οἱ δῶνες τὸν δῆμον, σωθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου," 9 

ο΄ Βέπεγέγραπτό που, πάλιν “ Κόνω» ἀπὸ τῆς ναυμαχίας 
“ τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους" τοιαῦτα γὰρ ἦν τὰ τῶν 

Ἔν» ἐπιγράμματα. ταῦτα μὲν τοίνυν, ἃ ζῆλον πο- 
λὺν εἶχε καὶ φιλοτιμίαν “ ὑμῖν, ἠφάνισται καθαιρεθέντων το 

Β τῶν στεφάνων" ἐπὶ ταῖς φιάλαις δ᾽ ἃς ἀντὶ ἐκείνων 

Ἵ ἐποιήσατο ὑμῖν ὁ ὁ πόρνος οὗτος, ““᾿Ανδροτίωνος ᾿ἐπι- 

ἢ ““ μελουμένου [ἐποιήθησαν ἐπιγέγραπται" καὶ οὗ τὸ 

5 ἡταιρηκότος οὐκ ἐῶσιν οἱ νόμοι εἰς τὰ ἱερὰ εἰσι- 
:  ἕναι, τούτου τοὔνομα "ἐν τοῖς ἱερόὶς ἐπὶ τῶν φιαλῶν γε- 15 
ο΄ ηραμμένον ἐστίν. ὅμοιόν 'γε, οὐ γάρ; τοῦτο τοῖς προ- 
τ΄ πέροις, ἐπιγράμμασιν, ἢ φιλοτιμίαν κἤσην ἔχον ᾿ὑμῶν. 

9ιτρία 1 τοίνυν ἐκ τούτου τὰ δεινότατ᾽ ἄν τις ἴδοι πεπραγμέν᾽ 

αὐτοῖς. τὴν μὲν γὰρ θεὸν τοὺς στεφάνους σισυλήκασι᾽ 
τῆς πόλεως δὲ τὸν ζηλον ἠφανίκασι τὸν ἐκ τῶν ἔργων, ὧν :ο 

"ὑπόμνημα ἡ ἥσσω ἢ ὄγτες οἱ στέφανοι. τοὺς δ᾽ ἀναθέντας 

ο΄ δόξαν οὐ μικρὰν ἀφήρινται, τὸ δοκεῖν ὧν ἂν εὖ πάθωσιν 
᾿ ου ἐθέλειν. μεμνῆσθαι. καὶ τοιαῦτα “ καὶ τοσαῦτα τὸ πλῆθος 

Ἷ ̓ κακὰ εἰργασμένοι, εἰς τοῦτο ἢ ἅμα ἀναισθησίας καὶ :ς 

τ΄ τόλμης " προεληλύθασιν, ὥστε μέμνηνται τούτων ὡς κα- 

— λῶς αὐτοῖς διωκημένων, ὥσθ᾽ ὁ μὲν οἴεται δὲ " ἐκεῖνον ὑφ᾽ 
» τῇ ̓Αϑηνᾷ} αϑηναῖα, 8. ᾿ γε} δὲ α 
Ὁ ἐπεγέγραπτό πον οἵε. S. V. O. ἔχον ἔχον ἴσην Κ 

τ. 5. ' ᾿ ὑμῖν} ἡμῖν Ὗ. O. 5. 
᾿ ὁ ἐμῖν ροδὲ εἶχεν ponit k. ἴων — Ψ ὑπομνήματ᾽ Ἐ1Ὸ 

Γ,Βι ΤΟΥ, 

42 οὗτος om. pr. 8 A⸗F.k.r. 
ὧν» ἀνδροτίων ὡς Ὑ. 5 καὶ post τοιαῦτα ὁπ}. k 

Ο. ". Ρ ἅμα ἀναισθησίας} ἀναισχυν- 

ἐπιμελουμένου Ὰ 
5 ἡταιρηκότος} ἡταιρικότος ἴ, 4 προεληλύβασ,Ἵ ἐληλύθασιν τ. 
ἡ ἐν τοῖς ἱεροῖς post ἐστίν po- τ ἐκεῖνον} ἐκείνων 5. 

nit k. 
vor τὺ, ΥΥ 
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ὑμῶν "σωθήσεσθαι, ὁ δὲ παρωκάθηται καὶ οὐ καταδύεται 

93 τοῖς πεπραγμένοις. οὕτω δ᾽ οὐ μόνον εἰς χρήματα ἀναι- 
Ν ᾽ Ν, ᾿ ; 7 ᾽ "ἢ ΨΑ, 9 13 διὸ ὰν * 

δὴς ὥλλωα καὶ σκαίὸς ἐστιν, ὥστ οὐκ οἱθὲν ἔκέεινο, ὁτί 
— » “» , J —* στέφανοι μέν εἰσιν ἀρετῆς σημεῖον, φιάλαι δὲ καὶ τὰ 617 

* 7 ᾿ ͵ὔ Ἁ ε͵ X Ν 7 

τοιώυτῶ πλούτου, κωὶ στεῴανος μὲν πῶς, κῶν μικρὸς ἡ, 
ἣν 7 * * — ⸗ 7. —18 

τὴν ἰσήν φιλοτιμίαν ἔχει τῷ μεγώλῳ, ἐκπώμωτω δὲ η 
͵’ — ε -“ ἁ “ἢ 7 » 

θυμιατήρια, ἂν μὲν ὑπερβώλλη τῷ πλήθει, πλούτου τινὰ 
7 »“; ΄ ἮΝ, φν — 

δόξαν προσετρίψατο τοῖς κεκτημένοις, ἐὰν δ᾽ ἐπὶ μικροῖς 5 
— Τ᾿ ᾿ * »" * * 

τίς σεμνύγητωι, τοσοῦτ᾽ ἀπέχει τοῦ τιμῆς τινὸς διὼ ταῦτα 
- ΕΣ ὦ 7 ἐδι 7 7 

τυχεῖν, ὥστ᾽ ἀπειρόκωλος προσέθοξζεν εἶνοιι. οὗτος τοίνυν 
» “Ὁ 7 »" 7 

" ἀνελὼν τὼ τῆς δόξης κτήματα, "τὼ τοῦ πλούτου πεποί- 

φφηται μικρὼ καὶ οὐχ, ὑμῶν ἄξιω. καὶ οὐδ᾽ ἐκεῖν " εἶδεν, ὅτι το 

πρὸς μὲν χρημώτων κτῆσιν οὐδὲ πώποτε ὁ δῆμος ἐσπού- 

δασε, πρὸς δὲ δόξης ὡς οὐδὲ πρὸς ἕν τῶν ἄλλων. τεκμή- 

ριον δέ χρήματα μὲν γὰρ πλεϊστω τῶν Ἑλλήνων ποτὲ 

ἡσχῶν a πανθ ὑπερ φιλοτιμίας " ἀνήλωσεν, “ εἰσφέρων δ᾽ 

ἐκ τῶν ἰδίων οὐδένω “πώποτε κίνδυνον ὑπὲ ἐρ δόξης ἐξέστη. is 

ο»άφ᾽ ὧν κτήματα ἀθάνατα αὐτῷ περίεστι, τὰ μὲν τῶν 
ἔργων ἡ μνήμη, τὼ δὲ “ τῶν ἀναθημάτων τῶν ἐπ᾽ ἐκείνοις 

σταθέντων τὸ κάλλος, προπύλαιω ταῦτα, ὃ παρθενών, 

ἱστοαί, νεώσοικοι, οὐκ ἀμφοβσκοι δύο οὐδὲ χρυσίδες τέτ- :ο 

τῶρες ἤ τρεῖς, ἄγουσω ἑκάστη μνᾶν, ἅς, ὅτῶν. σοι δοκῆ, 
6 & g — εἰν κα δ 

96 συ πώλιν "γράψεις καταχωνεύειν. οὐ γῶρ αὐτοὺς θεκοῦ- 

τεύοντες, οὐδὲ ἃ καταράσωιντο ἂν οἱ ἐχθροὶ ποιοῦντες, 

" σωθήσεσθαι] σωθήσεται Υ. e εἰσφέρων δ᾽} ὑπὲρ δὲ δόξης εἰσ- 
t ἂν μὲν] ἐὰν μὲν Κ. φέρων Κ. omissis infra his ὑπὲρ 
u ἀνελὼν ἀφελὼν k.r. δὲ γῤ. F. δόξης. ; 
Χ τὰ post κτήματα om. k. ἃ πώποτε om F. 5. V. Ο. 5. t. ν. 
Υ εἶδεν Ἐς 5. Υ..Ο. vulg. εἶδεν. “ τῶν post ἀναθημάτων οἴῃ. O. 
5 σχὼν ὃ, V. Ο. 5. ceteri ἔχων. Γ στοαί, νεώσοικοι] στοὰ νεὼς οἵ- 
" ἅπανθ᾽] τὰ πάνθ' F. t. v. κὸι γ΄. 

Ὁ ἀνήλωσεν ἀνήλωσεν Ε.. ἀνά- 5. γράψεις] γράφεις ker. 

λωσεν k. r. 



ἀμ τω δῶν μι ον ἀνε; ΣΧ 0— 

Ρ. 617, 618. ΚΑΤᾺ ΑΝΔΡΟΤΊΩΝΟΣ. όρι 

"διπλᾶς πράττοντες τὰς εἰσφοράς, ταῦτ᾽ ᾿ἀνέβθεσαν, οὐδ᾽ 
" δόσπερ σὺ χρώμενοι συμβούλοις ἐπολιτεύοντο" ἀλλὰ τς 
τοὺς ἐχθροὺς κρατοῦντες, καὶ ἃ πᾷς τις ἂν εὖ φρονῶν 
εὔξαιτο, τὴν πόλιν εἰς ὁμόνοιαν ᾿ ἄγοντες, ἀθάνατον κλέος 

αὑτῶν λελοίπασι, τοὺς Ὑ δ᾽ " ἐπιτηδεύοντας οἷα σοὶ 5 βε- 

97 βίωται τῆς ἀγορᾶς εἴργοντες. ὑμεῖς δ᾽ εἰς τοῦτ᾽ Ῥὦ ἄν- 618 

ὅρες ̓Αθηναῖοι προήχθητ᾽ εὐηθείας καὶ ῥᾳθυμίας, ὥστ ᾿ οὐδὲ 

* —— ἔχοντες παραδείγματα ταῦτα μιμεῖσθε, ἀλλ᾽ 
vopo ἄρῃ ** ἐπισκευαστῆς, ᾿Ανδροτίων, ὦ ὦ γῆ J 

— ἔλαττον τίνος ἡγέσθε; 
᾿ ἀγὼ μὸν γὰρ εἶμαι * τὸν " εἰς ἑρὼ ἐ εἰσιόντα καὶ χερνί- 

υν καὶ κανῶν ἀψόμενον καὶ τῆς πρὸ ἱτοὺς θεοὺς ἐπι- 

; μελείας προστάτην ἐσόμενον οὐχὶ " προειρημένον ἡμερῶν 
: εἰν ἀριθμὸν "ἁγνεύειν, ἀλλὰ τὸν βίον ᾿ ὅλον ἡγνευκέναι τοιού- το 

τῶν ἐπ᾿ τηδευμάτων ἃ dæ τούτῳ βεβίωται. 

— — * ——————— * 
᾿ ἀνέθεσαν») ἀνέθεσαν τ. 4 τοιαῦτα͵ ταῦτα Υ0 

—— —— ——ñn — 5. " εἷς οἵα. Ὁ. 22 ἐν ἢ" δ ᾿ τοὺς om. O. 
" φροειρημένον Reiskius libri 

:  ρυ ὥγνόκν μέν ἕ, "5, 
Υ ὅλον om. 5. 

ΥΥ1 



ΚΤ. 

ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

-π-ο- — — ⸗ñ 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

Χαρίδημον τὸν ᾿Ωρείτην, ἡγούμενον ξενικοῦ. καὶ στρατηγοῦντα παρὰ Κερ- 

σοβλέπτῃ τῷ Θράκης βασιλεῖ, πολίτην σφῶν αὐτῶν "᾿Αθηναῖοι ἐποιήσαντο, 

τὰ μὲν γεγονότα χρήσιμον αὐτοῖς, τὰ δὲ προσδοκῶντες ἔτι μᾶλλον γενήσε- 5 

σθαι. περὶ τούτου ψήφισμα ἔγραψεν ᾿Αριστοκράτης ἐν τῇ βουλῇ τοιοῦτον" 

ἐάν τις ἀποκτείνῃ Χαρίδημον, ἀγώγιμος ἔστω ἐξ ἁπάσης τῆς ᾿Αθηναίων 
συμμαχίδος" ἐὰν δέ τις τὸν ἀγόμενον ἀφέληται ἢ ὃ πόλις ἢ ἰδιώτης, ἔκ- τὸ 

σπονδὸος ἔστω. τούτου κατηγορεῖ τοῦ ψηφίσματος Εὐθυκλῆς, “ τῷ Δημοσθένους 

λόγῳ ὁ χρώμενος, καὶ φησὶ πρῶτον μὲν “ παράνομον εἶναι τὸ ψήφισμα, ὅτι 

κρίσιν — καὶ δικαστἥρια, καὶ τὴν τιμωρίαν ἀπὸ τῆς αἰτίας γεγραμ- 6 19 

μένην ἔχει, δεύτερον δὲ μὴ συμφέρειν τοῖς ᾿Αθηναίοις τοιαύτην. Χαριδήμῳ 

δοῦναι δωρεάν᾽ ἀπολοῦμιεν γάρ, 5 διὰ 8 ταύτης Χεῤῥόνησον. τὸ δὲ ὅπως 

ὁ λόγος δείξει. ἐξετάζει ὃ δὲ καὶ τὴν τοῦ προσώπου ποιότητα, λέγων οὐκ ἐν 5 

δωρεῶν ἄξιον τὸν Χαρίδημον, καὶ ταῦτα ἱ τοιούτων. 
ETEPA ΥΠΟΘΕΣΙΣ.. 

Ἡ Εὔβοια μία νῆσος καταντικρὺ τῆς ᾿Αττικῆς, διήκουσα διὰ τῆς Βοιωτίας τὸ 

καὶ τῆς Φωκίδος μέχρι. τῶν ᾿Αφετῶν᾽ ᾿Αφεταὶ δὲ τῆς Θετταλίας τόπος. 

ἴσμεν δὲ ὅτ, χωρία πολλὰ εἶχεν ἡ Ἐὔβοια. ἔστι δὲ ἐν τῇ Εὐβοίᾳ χωρίον 

᾿Θρες τοῦ ᾿Ωρεοῦ δὲ ὁ πολίτης — ᾿Ωρείτης οὖν τις Χαρίδημος ξεναγὸς 

ἦν τῶν ᾿Αθηναίων. ξεναγὸς δέ ἐστιν, ὅτε τις στράτευμα ξένων ὑπέρ τινος 15. 

ἄλλου τρέφει. διὰ τοῦτο οὖν καὶ οὗτος ἐλέγετο — ἐπειδὴ στράτευμα 

ξένων ἔτρεφεν ὑπὲρ συμμαχίας τῶν ᾿Αθηναίων. ἦν οὖν τῶν μὲν ᾿Αθηναίων 

ξεναγός, γαμβρὸς δὲ Κότυος τοῦ τῶν Θρᾳκῶν βασιλέως καὶ στρατηγός. δ᾽ δὲ 

Κότυς παρέλαβέ ποτε τὴν Χεῤῥόνησον τὴν ᾿Αθηναίων οὖσαν. καὶ τελευτήσας 20 

κατέλιπε τῆς βασιλείας διάδοχον Κερσοβλέπτην, εἰ μετά τινων δύο, Βηρισά- 

3. ᾿Αθηναῖοι οἱ ἀθηναῖοι Ὑ.Κ. Υ Κι οοἰοτὶ εἶναι τὸ ψήφισμα πα- 
Ὁ πόλις] πολίτης F. k. v. 7 
ς τῷ Δημοσθένους τοῦ δημοσθέν- Γ φησῇ Addidi ex F. k. 

ους ἘΙῪ. 8 ταύτης} ταύτην Κ. 
ἃ «ρώμενος F. V. k. ceteri χρη- " δὲ καὶ τὴν] δὲ τὴν ν. 

σάμενος.  τριούτων] τοιοῦτον ὄντα . 
ς παράνομον εἶναι τὸ ψήφισμα P. 



Ρ.δι9---ει. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 693 

δου καὶ ̓ Αμαδόκου, τὴν βασιλείαν μερίσαυτο. εἶχε δὲ στρατηγὸν ὁ μὲν Κερ- 
σοβλέπτης ὡς συγγενῆ τὸν Χαρίδημον, ὁ δὲ Βηρισάδης τινὰ ̓ Αθηνόδωρον, 35 
"λϑηναῶν φύσει, "Ἀλυπεκῆθεν ὁ δὲ ᾿Αμάδοκος δύω στρατηγοὺς εἶχε, Σίμωνα 
καὶ Βιάνορα. ἴϑίᾳ τοίνυν ἕκαστος τῶν βασιλέων ἤθελε χάριν τοῖς ̓Αθηναίοις 
ποιήσασθα; διὰ τὸ ἔχειν αὐτοὺς εἰς συμμαχίαν εὐμενεῖς, καὶ συμβουλεύσα»- 
δος τοῦ Χαριδήμου δεῦναι κοινῇ τοῖς ᾿Αθηναίοις τὴν Χεῤῥόνησον ἐπείσθησαν οἱ 620 
βασιλεῖς καὶ δεδώκασι. τοῦτο γνόντες οἱ ̓Αθηναῖοι τὸν Χαρίδημον ἐστεφάνω- 

—— —— 
κολασθῆναι" ἐὰν δέ τις, φησίν, ἀφέληται τὸν ἀγώγιμον ἢ πόλις ἢ ἰδιώτης 
καὶ ὡς εἰπεῖν ἀντιλάβηται αὐτοῦ, ἔκσπονδος ἔστω τῶν ᾿Αθηναίων. Εὐθυκλῆς ις 

Ἦτς ζσος τὸν δημον ἐκιλάβετο τοῦ ψηφίσματος ὡς κακῶς ἔχοντος, ὡς 
παρανόμου καὶ ἀσυμφόρου καὶ γεγραμμένου ἀνδρὶ ἀναξίῳ. οὗτος λαβὼν παρὰ. 
“τοῦ Δημοσθένους τὸν λόγον, χρυσίον παρασχών, κατηγόρει τοῦ ᾿Αριστοκράτους. 20 

, τὸ προτιμᾶσθα;: τὸ συμφέρον τῆς ἀξίας ὑφ᾽ ἑκάστου τῶν λαμβανόντων 
πολλάκις, καὶ μάλιστα ὅταν στρατηγοὶ τυγχάνωσιν ἐπίδοξοι καὶ τὴν πέλιν 

εὐεργετῶσιν, εἷος ὁ Χαρίδημος ' καὶ Κερσοβλέπτου στρατηγὸς ὁ ἀδελφὴν αὐ- 15 
καὶ διὰ τὸ δόξα, ἐν τῷ κατὰ τὴν Χεῤῥόνησον εὖ ποιεῖν ᾿Αθηναίους 

J al στρατηγὸς αὐτῆς τῆς πόλεως, ἑτέραν ἐξεῦρεν τ ὑπόθεσιν... ἐπιπλέκων 

ο΄ ὑπταράττει τὸν ἀκροατήν, φάσκων γεγράφθαι τὸ ψήφισμα ἐπὶ Χεῤῥονήσῳ τῆς 621 
πόλεως σχήματι. ὡς οὖν ἀμφοτέρων, τοῦ τε Κερσοβλέπτου καὶ τοῦ δήμου 

τῶν ̓ Αϑηναίων, καὶ βουλομένου Χαριδήμου ταύτης ἐπιτυχεῖν τῆς δωρεᾶς, Δη- 
ο΄ μοσθένης τὴν κατὰ τὴν Χεῤῥόνησον ὑπόθεσιν ἐπέθηκεν, εἰς ὑποψίαν ἄγων τοὺς 5 

Π΄ς ᾿χραρτας, ὼ φσεῶν ἐξ ἐκιβιολῆς" Ἀμιστωράτην γεγμαφέναν τὸ ψήφισμα, 
J ΝΠ —— 

Muari ὑμῶν, ὦ ἡ ἄνδρες, ̓Αθηναῖοι, νομίση μήτε ἰδίας 
ἔχθρας " ἐμὲ ὶ μηδεμιᾶς ἔ ἐγεχ' ἥκειν ̓Αμιστοκράτους κατη- 

γορήσοντα ὡριὸ μήτε μικρὸν ὁρῶντά τι καὶ φαῦλον 

Σ πὸ δ ὁ καμδμοῦ Αα ſorte 9 ὑπόθεσιν Αὐάεινάνιπ ἣν. 
γνοὺς δὲ ὁ Χαρίδημος ὃ 5 Κωσοβλέπτης πάλ.»] Ῥηιεδίδι 

—— —* * 6 ——— 
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ὡμάρτημω ἑτοίμως οὕτως ἐπὶ τούτῳ " προάγειν ἐμαυτὸν 5 
;» 122 ᾽ ν» ὋΝ 

εἰς ἀπέχθειαν, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρ᾽ ὀρθῶς ἐγὼ λογίζομαι καὶ 
»"ν ἧκἢ Ὶ * 2* Ἐν ᾽ “«Ψ 

σκοπῶ, ὑπὲρ τοῦ Χεῤῥόνησον ἔχειν ἃ ὑμᾶς ἀσφάλως καὶ 
΄ " —* 2 

μὴ παραωκρουσθέντως ἀποστερηβήνω: πάλιν αὐτῆς, περὶ 
᾽ ε ε ᾽ -» ͵ ε 

α τούτου μοΐ ἐστιν ἅπασα ἡ σπουδή. δέϊ δὴ πάντας ὑμᾶς, το 
" 7 » “Ὁ Ν 7 -" Ν τς ἊΝ * εἰ βούλεσθε ὀρθῶς περὶ τούτων μαθεῖν καὶ κατὼ τοὺς νό- 
— δικαίως κρίνω! τὴν γραφήν, μὴ μόνον. τοῖς ψέγειν. 

μένοις ἐν τῷ ψηφίσματι ῥήμασι προσέχειν, τὸν γοῦν, 

ἀλλὰ καὶ τὰ συμβησόμενα ἐξ αὐτῶν σκοπεῖν. εἰ μὲν 
* 7 — » δ’ Ν 9 “ 

γὰρ ἦν ἀκούσωσιν ᾿ εὐθὺς εἰδέναι τὼ " κεκωκουργημένω, 622 
᾽ ᾽ 7) ᾽ & Χ “ -“ 

4 τὴν ἀρχὴν ἴσως ἂν οὐκ ἐξηπάτησθε" ἐπειδὴ δὲ ἣ τοῦθ᾽ ἕν 
᾿ “» * 7 * Ὁ Ν — δ΄ 
ἐστι τῶν ἀθικημώτων, τὸ τουτοὸν τὸν τρόπον καὶ λέγειν 

Ν 7 2 δ X “, « — 4 σθέ Ὕ 

καὶ γράφειν ενίους ὃν ὧν ἠκίστω ὑμεῖς “᾿ υπίϑθοισῦε τι καὶ 
ς 7 Ν » — 

ἡ φυλάξαισθε, προσήκει μὴ πάνυ θαυμάζειν, εἰ καὶ τοῦτο 5 
« * ΄“ 

τὸ ψήφισμα ἡμεῖς οὕτω γεγραμμένον ἐπιδείξομεν, ὥστε 
» Χ ͵ ͵ * * 7 

—R μεν Χαριδήμῳ φυλακήν τιίνώ ὅτου σώματος διδό- 
Ἃ ε 3 “ ᾿ Ν 

ναι, τὴν ὡς ἀληθῶς δὲ δικαίαν καὶ " βεβαίαν φυλακὴν 

4" Χεῤῥονήσου τῆς πόλεως ἀποστερεῖν. εἰκότως νυ δ᾽ ἄν, ὦ 
ε δ ᾿ 9 * 8 — Ν * Ν 
ὠνόρες Αθηνωιοι, καὶ “ προσέχροιτε “μοι τὸν γουν, Κοὶ το 

᾿ — * ξ » τ ἃ * — Ν X ΓΤ » 

μετ᾽ εὐνοίας ' ἀκούσωιτε ἃ λέγω. ἐπειδὴ γάρ οὐχὶ τῶν 

ἐνοχλούντων ὑμᾶς οὐδὲ τῶν πολιτευομένων καὶ σιστευο- 

μένων παρ ὑμῖν. β ὼν πράγμα τηλικοῦτόν φημι δείξειν 

πεπρωγμένον, ἐών, ὅσον ἐστὶν ἐν ὑμῶν, " συνωγωνίσησθέ ι5 

Ρ προάγειν] προσάγειν Κ΄ βεβαίαν] βέβαιον Κ. τ. 5. 

4 ὑμᾶς] ἡμᾶς Κ. : " Ν . ὦ Χε νῆσον ἐρρόνησον V. 

δ γὼ ἰὸν Ἐν ; υ δ᾽ —* —— nostr. p. 
" κεκακουργημένα] κακουργήματα 163, 25. 

ν. ἣ 
ς ἄνδ [9 ἀνόρες ΟΤΏ. ὦ, 

t χοῦθ᾽ ἕν ἐστι] τοῦτ᾽ ἔνεστι τ. 5. * 
u ὑπίδοισθέ τι 8. O. 5. ν. ceteri “ προσέχοιτε] προσέχετε Κ. 

[υ 

ὑπίδοισθ᾽ ἔτι. μοι} μου Anecd. 
χ —* φυλάξοισθε v. φυ- 38— ἀκούσατε Κ. 

λάξησθε Κ. 
ὧν} ὃν Υ΄. 85. 

Υ χοῦ — —— Ὁ συγαγωνίσησθε] διωγωνίσησθε K. 
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μοι καὶ προθύμως ἀκούσητε, τοῦτό τε σώσετε, καὶ ποιή- 
οἰσάτε μὴ κατοκνέϊν, ᾿ ἄν ἢ τίς τι καὶ ' ἡμῶν οἴηται " δύν-- 
ασθα, " ποιῆσαι τὴν πόλιν ἀγαθόν. οἰήσεται δέ, ἐὰν μὴ 

5 χαλεπὸν εἶναι " νομίζη τὸ παρ᾽ " ὑμῖν λόγου τυχέϊν. νῦν 
δὲ πολλόὶς τοῦτο φοβουμένοις, λέγειν μὲν ἴσως οὐ δεινοῖς, :ο 
βελτίοσι. δὲ "ἀνθρώποις τῶν δεινῶν, οὐδὲ σκοπεῖν ἐπέρχε- 
ται τῶν κοινῶν οὐδέν. ἐγὼ γοῦν (ὀμνύω τοὺς θεοὺς ἅπαν- 

τας} ἀπώκνησ᾽ ἄν, εὖ ἵστε, καὶ αὐτὸς τὴν γραφὴν ὃ ταύ- 

τὴν " ἀπενεγκεῖν, εἰ μὴ πάνυ τῶν αἰσχρῶν ἐνόμιζον εἶναι 

νῦν μὲν ἡσυχίαν "ἄγειν καὶ σιωπῆσαι, πρᾶγμ᾽ ᾿ ἀλυσι- 15 
τελὲς τῇ πόλει κατασκευάζοντας ὁρῶν τινὰς ἀνθρώπους, 

ο΄ πρότερον δ᾽, " ὅτ᾽ ἔπλευσα τριηραρχῶν εἰς Ἑλλήσποντον, 
ο΄ εἰπεϊν καὶ κατηγορήσαί τινων, οὺς ἀδικεῖν " ὑμᾶς ἡγού- 

6 Οὐκ ἀγνοῶ μὲν οὖν ὅτι τὸν Χαρίδημον εὐεργέτην εἶναί 
ὕτινες τῆς πόλεως οἴονται" ἐγὼ δὲ " ἄν περ, "ἃ βούλο- 615 

: δ᾿ καὶ οἶδα πεπραγμένα ἐκείνῳ, δυνηθῶ πρὸς ὑμᾶς 
[ ὐπεν, οἴομαι" δείξειν οὐ μόνον οὐκ εὐεργέτην ἀλλὰ καὶ 
Ἢ κακονούστατον “ἀ * ἁπάντων δ * — 

τοῦτο μέγιστον ᾿Αριστοκράτης —* τὸ “ τοιούτου, 
ΤῈΣ — φημι δείξειν τὸ ν Χαρίδημον ὅ ὄντα, τοσαύτην πε- 

"4 ὦ 0. τ, 8, τ ἀλυσιτελὲς} λυσιτελὲς F. 
Κ χῷς τι καὶ τ. 8. τίς τι κι vulg. 5 ὅτ᾽ ἔπλευσα] ὅτε πλεῦσα; ὃ, 

τις καὶ. Ὁ ἡ ὑμᾶς} ἡμᾶς τ, 
— ἡμῶν} ὁμῶν τ. Υ τινες om. k. 
τι δύνασθαι.) δύνασθαί τι F. ᾿ ἅν} ἐάν τ. 
5 ποιῆσαι ποιήσειν ἰκ, " ἃ] ἂν ἃ Ἐ. 
9. γομίζῃη) νεμίσῃ ΕἸ V. v. Ὁ δείξειν) δεῖξον Ο, 
Ῥ ἐμ») ὑμῶν τ΄ “ ἀνθρώπων) ἄνθρωπον 5. 

ταύτην recepi ex F. 5, V.O. ὁ ἄνδρες οὐ, k. idque pro more 
Κκ, 5.ν. διι0. ᾿ 

᾿  ἐποεγκεῖν κε, ἐ τοιούτου} τοινύτου Ε΄. τωοῦτω Υ, 
" ἄγεινἾ ἀγαγεῖν Ἐ, τ. 5, et μτ. k. 

Υγ 4 
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ποῦῆσθαι πρόνοιαν ἐν τῷ ψηφίσματι ὥστε “ἰδίαν παρὼ 
τοὺς γόμους, ἐάν τι πάβη, τιμωρίαν αὐτῷ δεδωκέναι, ιο 

ξ ταῦτ᾽ ἂν ἤδη λέγειν πρὸς ὑμᾶς ἐπεχείρουν, Ἱν εἰδῆτε 

πολλοῦ δέϊν ἄξιον ὄντα τυχεέϊν τοῦ ψηφίσματος αὐτὸν 

τουτουΐ. ὃ γυνὶ δ᾽ ἕτερον τούτου * ον διὼ τοῦ y⸗ 

σματος ἔστ᾽ —2* ὃ δέι πρότερον καὶ μαθεῖν ὑμᾶς 

καὶ φυλάξασθαι. 

8 ᾿Ανάγκη δ᾽ ἐστὶ πρῶτον ἁπάντων εἰπεϊν καὶ δέϊξαι, τί τ5 

ποτ᾽ ἐστὶ τὸ Χεῤῥόνησον ὑμᾶς ἀσφαλῶς ἔχειν πεποιηκός" 
διὰ γὰρ 'τοῦ μαθεϊν τοῦτο καὶ " τὸ ἀδίκημω ' σαφῶς 

᾽ » ων Ν 
ὄψεσθε. ἔστι τοίνυν, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, τοῦτο Ἢ τὸ τε- 

λευτήσαντος Κότυος Βηρισάδην καὶ ᾿Αμάδοκον καὶ Κερ- 
σοβλέπτην τρεὶς ἀνθ᾽ ἑνὸς γενέσθαι Θρώκης βασιλέας" :ο 

͵ Ν Ε 7 ε« »" Ἀ 5 ᾿. 7 
συμβέβηκε γὰρ ἐκ τούτου αὑτὸῖς μὲν ἀντιπάλους εἰνωι 

ο" τούτους, ὑμᾶς δὲ ὑπέρχεσθαι καὶ θεραπεύειν. τοῦτο 
᾽ Α͂Ρ ἐξ ᾽ “Ἢ 7 7 ,Ψ Ν τοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι βουλόμενοί τινες παῦσαι, καὶ 

καταλῦσαι μὲν τοὺς ἑτέρους βασιλέως, παραδοῦναι δ᾽ 
ες ΄“ ΄ Ν » δι ε ,ὔ 7 

ἑνὶ τῷ Κερσοβλέπτη τὴν ἀρχὴν ἅπασαν, διωπράττονταί :ς 

σφισι τοῦτο γενέσθαι τὸ προβούλευμω, “ τῷ μὲν ἀκοῦσαι 

Ρ κεχωρισμένοι τοῦ τι τοιοῦτον δοκεῖν διωπράξασθαι, τῷ 

δ᾽ ἔργῳ πάντων μάλιστα τοῦτο περαίνοντες, ὡς ἐγὼ δὶ- 
10 δάξω. ἐπειδὴ γὰρ ἑνὸς τελευτήσαντος τῶν βασιλέων, Βη- ὅ24 

7 Ν Ν ε Ν *X* ἃ 

ρισάδου, παραβὰς τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συνθήκας, ἂς 

μεθ᾽ “ ὑμῶν ἐποιήσατο, Κερσοβλέπτης ἐξέφερε πόλεμον - 

᾿πρός τε τοὺς Βηρισάδου παῖδας καὶ πρὸς ᾿Αμάδοκον, 

{ Ἰδίαν ἰδία k. m τὸ post τοῦτο om. V.s. οἱ 
ξ ταῦτ᾽ τοῦτ᾽ ν. ΡΓ. 8. lacunam ejus loco habet s. 
ἢ γυγὴ] νῦν Κ. ἢ τούτους om. k. 
ἱ τοῦ μαθεῖν) τὸ μαθεῖν Κ. o τῷ μὲν] τὸ μὲν 85. 
κ τὸ ἀδίκημα) τἀδικήματα Ο. Ρ κεχωρισμένοι) κεχωρισμένον S. 

quæe vulg. adduntur, ὅ φημι, V. O. k. 5. 
omisi cum F.S. V.O. 4 ὑμῶν} ἡμῶν k. 

Ι σαφῶς ὄψεσθε] ὄψεσθε σαφῶςν. Τ᾿ πρός τε] πρὸς Ο. 
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εὔδηλον "ἦν ὅτι τοὺς ᾿ μὲν Βηρισάδου παισὶν ᾿Αθηνόδωρος 

δ βοηβήσοι, τῷ ῷᾧ δ᾽ ̓Αμαδόκῳ Σίμων καὶ " Βιάνωρ ὁ μὲν 
γὰρ Βηρισάδου κηδεστής, Υ οἱ δὲ — γεγόνασιν. 

11 ἐσκόπουν ᾿ οὖν τίν ἂν τρόπον ἡσυχίαν " μὲν ἔχειν ἀναγ- 
κασθεῖεν οὗ οὗτοι, ἐρήμων δὲ ὄντων ἐκείνων ὁ ἢ Κερσοβλέπτη 
πράττων τὴν ἀρχὴν Χαρίδημος ἀσφαλῶς πάντα “ κάτά- το 

εἰ πρῶτον μέν, ἄν τις αὐτὸν ἀποκτείνῃ, ψή- 
Οφισμα ὑμέτερον γένοιτο ἀγώγιμον’ εἶναι" δεύτερον δέ, εἰ 

ia χιειροτονηθείη στρατηγὸς ὑφ᾽ ὑμῶν Χαρίδημος. οὔτε γὰρ 
“ὑμετέρω στρατηγῷ “προχείρως ἐναντία θήσεσθαι τὰ ις 
ὅπλα ἔμελλεν ὁ Σίμων οὐδ᾽ ὁ Βιάνωρ, πολῖται γεγενη- 
μένοι καὶ ἄλλως ἐσπουδακότες πρὸς ὑμᾶς ὁ δὲ δὴ γένει 

πολίτης ᾿Αθηνόδωρος οὐδὲ βουλεύσεσθαι, οὐδὲ τὴν διὰ 

τοῦ ψηφίσματος αἰτίαν ὑποδύσεσθαι, ἢ πρόδηλος ἦν ἐπ᾽ 
ἐκείνους ἥξουσα, εἴ τι πάθοι Χαρίδημος. ἐκ δὲ τούτου τοῦ :ο 

τρόπου τῶν μὲν ἐρήμων ὄντων βοηθῶν, αὐτοῖς δὲ ἀδείας 
δοθείσης, ῥαδίως " ἐκβαλεῖν ἐκείνους καὶ κατασχήσειν 

13 τὴν ἀρχήν. καὶ ὅτι ταῦθ οὕτως ὥοντο καὶ τοῦτ᾽ ἦν τὸ 

κατασκεύασμα αὐτοῖς, τὰ πραχθέντα αὐτὰ κατηγορεῖ. ἐς 

ἅμα γὰρ τῷ πολέμῳ τε ἐνεχείρουν αὐτοὶ καὶ πρὸς "ὑμᾶς 
ἧκεν ̓ Αριστόμαχος πρεσβευτὴς παρ αὐτῶν ὁ ᾿Αλωπεκῆ- 

θεν ' οὑτοσί, ὃς ἄλλα τε ἐδημηγόρει παρ᾽ ὑμῖν ἐπαινῶν. 
καὶ διεξιὼν " τὸν Κερσοβλέπτην καὶ τὸν Χαρίδημον, ὡς 

" 9» ὃν ἴῃ litura k. 4 ὑμετέρῳ) τῷ ὑμετέρῳ k. τ. κ. 
τ μὲν ὁπ|. Κ.. τ΄ “ προχείρως} προθύμως k. 
5 βυηβήσεῇ βογθήσε. ἘΚ. ν. ( βιυλεύσεσθα.) βουλεύσασθα; 8. 
α Βωίρορ]) κιάνωρ 5. Υ. Ο. βουλεύεσθαι ἷς, 
Υ οἱ δὲ} ὁ δὲ κι τι v. 5 ἐκβαλεῖν) ἐκβάλλειν ὅ,. V. εἰ 
᾿ οὖν οπι. k. pr F. 
" μὲν οὔ, S. V. et pr. O. ὑμᾶς} ἡμᾶς k. v. 
Ὁ Κερσοβλέπτῃ) τῷ κερσοβλέπτῃ ϑεια, αν τ 

F.v. εἰ τοῦ. O. κ τὸν Κιωσοβλέπτην 3, οείιοτὶ 
“ καταστρέψαιτο) κατεστρέψατο τόν τε κεῤρσοβλέπτην. 

Υ. Ο. εἰ με. 5. 
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14 φιλανθρώπως ἔχουσι, πρὸς ὑμᾶς, καὶ μόνον ἀνθρώπων ἂν 625 

ἔφη Χαρίδημον ᾿Αμφίπολιν ' κομίσασθαι τῇ πόλει δύ- 

νώσθαι, 
m ͵ 

κωὶι πώρηνει στρατηγὸν χειροτονήσαι. ἡτοί- 
᾿ ; »“ * Ν 7 Ν οδι 7 

μαστο δ᾽ αὐτοῖς τοῦτο τὸ προβούλευμα καὶ προθιωκήτο,5. 
΄ * Ἵ »" ε * »"»Ἤ ᾽ ἃ 

ἵνα εἰ πεισθείητε ἐκ τῶν ὑποσχέσεων καὶ τῶν ἐλπίδων, ὡς 
ε * e 9 7 "Δι. ᾽ * ε 

ὑπέτεινεν ὁ ᾿Αριστόμαχος, εὐβὺς ἐπικυρώσειεν ὁ δῆμος 
— Ν »“"» δ 8 

καὶ μηδὲν ἐμποδὼν εἴη. καίτοι πῶς ἂν τεχνικώτερον ἢ 
7 ε ε X 

15 κακουργότερον " συμπαρεσκεύασαν ἄνθρωποι ὅπως οἱ μὲν το 
᾽ — * * 7 Ε] ΝΑ 

ἐκπεσοῦνται τῶν βασιλέων, εἷς δ᾽, ὃν αὐτοὶ βούλοντωι, 
» εν,» « 3 7 ἿΝ X * 

πᾶσαν " ὑφ᾽ αὑτὸν ποιήσετωι τὴν ἀρχήν, ἢ τοὺς μὲν τοῖν 
» ὃς ΠῚ 

δυοῖν ἡ βοηθήσαντας ἂν εἰς φόβον καὶ συκοφαντίας εὐλά-- 

βειωαν καθιστάντες, ἣν εἰκὸς προσδοκῶν ἐκείνους ἐφ᾽ “ αὑ- 
᾽ * *8 7 τοὺς ἐλθέϊν ἂν διὼ τοῦ ψηφίσματος " τουτουΐ, [" εἴ τι πά- τς 

-“ δ 4. 7 — 

θοι Χαρίδημος, τῷ δ᾽ ἑνὶ πράττοντι τὴν ἀρχὴν καὶ πάντω 
" “-“΄ς ς«: »ν ΄ 

τἀνωντίω τοῖς ὑμῖν συμφέρουσι κωτασκευάζοντι τοσαύτην 
» 7 δ δ ἔ * — 4 * — 7 

16 ἐξουσίαν διδόντες ἱτοῦ ταῦτ᾽ ἀδεῶς πράττειν; οὐ τοίνυν 
ἃ μόνον “ἐκ τούτων δηλόν ἐσθ᾽ ὅτι τούτων ἕνεκ᾽ Σ ἐῤῥήθη τὸ 20 

προβούλευμα ὧν λέγω, ἀλλὼ " καὶ ἐκ τοῦ ψηφίσματος 
᾽ -“»Ἢ — 4 * 3 

" αὐτοῦ μαρτυρίω τίς ἐστιν εὐμεγέθης. ἂν γὰρ ἀποκτείνη 
7 7 Ν Ἂς Ν ,ὕ 7 ᾿ 

τις Χαρίδημοι γράψας, καὶ Ξαβαβαν τὸ τί πράττοντω 
εἰπεῖν, " πότερ ἡμῖν συμφέροντα ἢ οὔ, γέγραφεν εὐθὺς :ς 

17 ἀγώγιμον ἐκ τῶν συμμάχων εἶναι. οὐκοῦν τῶν μὲν ἐχ- 
θρῶν ὁμοίως ἡμῖν “τε κἀκείνῳ οὐδέποτ᾽ εἰς τοὺς ἡμετέρους 

Ι κομίσασθαι χαρίσασθαι F. k. v. 
ἢ καὶ ante παρήνει on. 8. 
Ὁ συμπαρεσκεύασαν) παρεσκεύα- 

σαν k. 
o ὑφ᾽ αὑτὸν ποιήσεται] ὑφ᾽ ἑαντῷ 

ποιήσαιτο F. v. 

Ρ βοηθήσαντας] βοηθήσοντας k. r. s. 
4 αὑτοὺς] ἑαντὸν V. 
: τουτου] τούτου Kk. x. 5. 
" εἴ τι πάθοι Χαρίδημος οἴῃ. F. 

8. V. et pr. O. 

t τοῦ om. pr. V. 
υ μένον ΟἿ, ΓΤ, post ἐκ τούτων 

ponit v. 

Χ ἐκ τούτων} ἐκ τούτου k. 

Υ ἐῤῥήθη] ἐρρηθη Ο. 
5 καὶ Ομ. v. 
ἅ αὐτοῦ μαρτυρία τίς ἐστι» ἤδη 

τίς ἐστι μαρτυρία k 
Ὁ πότερ᾽ πότερον k. 
“ τε post ἡμῖν om. Κ, γ. δ. 
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Ἰξω συμμάχους οὐδείς, οὔτ᾽ ἀποκτείνας ἐκεῖνον οὔτε μη, 
ὥστ᾽ “οὐ κατὰ τούτων γέγραφε ταύτην τὴν τιμωρίαν. τῶν 

δὲ ἡμετέρων μὲν φίλων, ἐκείνου δ᾽, ὃ ὅταν ἐγχειρῇ “τι πράτ- 646 
τεῖν ἐναντίον ' ἡμῖν, ἐχθρῶν, τούτων " ἄν τις " εἴη ὁ τοῦτο 

τὸ ψήφισμα ' φοβηθὲς καὶ "φυλαξάμενος 'μὴ δὲ ἀνάγ- 
ζ΄ 

κην ἡμῶν εἰς ἔχθραν ἐλθεῖν. ἢ ἔστι τοίνυν εὗτος ᾿Αθηνόδωρος, 5 
᾿ Σίμων, Βιάνωρ, οἱ  Θρῴώκης βασιλεῖς, ἄλλος ὅστις ἂν εἰς 
εὐεργεσίας μέρος καταθέσθα; βούλοιτο τὸ πράττειν ὑπε- 
ναντία ἐκεῖνον ἐγχειρουνθ ὑμῖν ἐπισχεῖν. 

18 “Ὧν μὲν τοίνυν ἕνεκ᾽ ἐῤῥήθη τὸ προβούλευμα, ἵνα κυρώ- 

σειν ὁ δῆμος —““ καὶ δ ἃ τὴν γραφὴν ἐποιη το 
ἡμεῖς " ταυτηνί, βουλόμενοι κωλῦσαι, ταῦτ᾽ ἐστίν, 

ὦ ἄνδρες, ̓Αθηναῖοι. δίκαιον δ᾽ ἐστὶν ἴσως ἐμὲ " ὑπεσχη- 
το μένον τρία ἐπιδείξειν, ἕν μὲν ὡς παρὼ τοὺς νόμους τὸ 
ψήφισμα εἴρηται, δεύτερον δὲ ὡς “ ἀσύμφορόν ἐστι τῆ τ 

πόλει, τρίτον δὲ ὡς ἀνάξιός ἐστι ἢ τυχεῖν τούτων ἅ ᾧ γέ- 

γραπται, ' πάντων αἵρεσιν ὑμῖν δοῦναι τος ἀκουσομένοις, 

τί πρῶτον ἢ τί δεύτερον ἢ τί τελευταῖον βουλομένοις 
" ἀκούειν ὑμῖν ἐστίν. ὁ τι ᾿ δὴ βούλεσθε, ὁρᾶτε, ἵνα τοῦτο 
λέγω πρῶτον ὑμῖν. περὶ τοῦ παρανόμου βούλεσθε πρῶ- :ο 

ἀοτον; τοῦτο τοίνυν ἐροῦμεν. ἃ δὴ " δέομαί τε καὶ ἀξιῶ 
παρὰ πάντων ὑμῶν τυχεῖν, " δίκαια, ὥς " γ᾽ ἐμαυτὸν 

ὁ κὁ κατὰ] οὐκ ἀπὸ τ. 5. Κ, τ. 5. 
— 5.0.0. —— ὠτιϊδοόμφιρον. ἐκ. 
— — εἴ pr.O. vruxe τούτων] τούτων τυχεῖν k. 

4 δ ὅν ΕΟΎ. Ο.Κ. ν. 
* —2* τ πάντων ὃ. V. ceteri ὠπάντων 

φοβηθεὶς 5, τούτων. Sed pronomen om. etiaim 
— — ρυ. Ὁ. 

5. εἴ . ἀκούειν ὑμῖν ἐστίν 5.0. O. ce- 
ἱ μὴ δ᾽ ἀνώγεν ἡμῖν εἰς ἔχθρῶ teri ὑμῖν ἐστὶν ἀκούειν. 

— — Nom.r. 
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4 ὡ J * MA — * 

πείθω" μηδεὶς ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῷ διεψεῦσθαι 
— 8 J e τοῦ Χαριδήμου καὶ νομίζειν εὐεργέτην εἶναι φιλονεικῶν as 

΄ ΄ » Ϊ 
ἐρέστερον τοὺς περὶ τῶν νόμων λόγους " ἀκούση μου, 

Β. ὃ Ἂς * “ 7 

μηδ᾽ ἀποστερήση διὼ τοῦτο μήθ᾽ ἑαυτὸν τοῦ θέσθαι; τὴν 
* — οὐ (ἃ * δ Ν δι 7 Ἢ 7 εὖ» 

ψῆφον εὔορκον μήτε " ἐμὲ τοῦ διδάξαι περὶ πάντων ὑμᾶς 
- ᾽ Ν ⸗ Ν Ἴ « 

ὡς βούλομαι, ἀλλὼ ὃ ποιησώσθω τὴν ἀκρόασιν ὡδί" καὶ 
“-“ ε 8 ὧν ε ΄ 

“τ σκοπεῖσθε “ ὡς δίκαια ἐρῶ. ὅταν “ μὲν λέγω περὶ τῶν 627 
᾽ δος Ν 

γόμων, ἀφελὼν ὅτῳ τὸ ψήφισμα εἴρηται καὶ ποίῳ τινΐ, 
ἢ —X Ἢ νι ΜΕ ν 21 —— 
σκοπείσθω ἕ πότερον " παρὼ τοὺς νόμους ἢ ̓  κατ᾽ αὐτοὺς 

" ⸗ z — 

eclpnrot, καὶ μηδὲν ἄλλο" ὅταν δ᾽ ἐλέγχω τὼ πεπραγ- 9 
΄ Ν δ 7] * 7 ΟΝ 7 σθ — 325 

μένα καὶ διεξίω τὸν τρόπον ὃν πεφενώκισθε ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
Ἂς * * 7 7 * -“ 

τὰς πράξεις σκοπείσθω, πότερον γεγονυίας ἢ ψευδεῖς 

22 ἐρῶ" ὅταν δὲ ἐξετάζω περὶ τοῦ συμφέρειν ἢ μὴ τῇ πόλει 

ταῦτω ψηφίσασθαι, πάντα τώλλα ἀφεὶς τοὺς λογίσ- το 

μοὺς ὁράτω τοὺς περὶ τούτων, πότερ ὀρθῶς ἔχοντας ποιοῦ- 
ὮΝ » ν΄ ΄“ » », Ν ͵7ὔ » » ᾽ 

μαι ἢ οὔ. ἐὰν γὰρ τοῦτον ἔχοντες τὸν τρόπον ἀκροῶσθέ 
* ἃ ͵ὕ ο 

μου, αὐτοί τε ' ἄριστω ἃ προσήκει συνήσετε, χωρὶς ἣ ἕκα-- 
»"Ἢ ᾽ «“ ΕΣ τ 

στα σκοποῦντες καὶ οὐχ ἅμω πάντα ἀθρόα ἐξετάζοντες, 
* —A ε 7 

κἀγὼ ῥῶστω ἃ βούλομαι δυνήσομαι διδάξαι. ἔσονται τις 
δὲ βραχεῖς περὶ πάντων οἱ λόγοι. 

» Ν ε ᾽ . κ 

23 Λαβδὲ δὴ τοὺς νόμους αὐτοὺς καὶ λέγε, ἵν ἐξ αὐτῶν 
ἐπιδεικνύω τούτων τὸ παρανόμον. 

5 ἀκούσῃ μοῦ 8. V. O. ceteri ἡ- 8 πότερον 8.0.0. πότερα Κ. περὶ 
μῶν ἀκούσῃ. τοῦ πότερα Τ. 8. περὶ τοῦ πότερον ν. 

ἃ ἐμὲ τοῦ] ἐμέ τις τ. ς περὶ τοῦ F. εἴ γρ. ὃ. 
Ὁ πριησάσθω] ποιησάσθω Κ. " παρὰ---κατὰ] κατὰ----παρὰ k. 
ς σκοπεῖσθε] σκοπεῖσθαι 8. εἴ Pr. ἱ κατ᾽ αὐτοὺς 8. V. O. ceteri 

κατὰ τοὺς γόμους. 

Κ εἴρηται] εἴρηται σκοπείσθω F. 

d ὡς δίκαια] ὧδί. καὶ ἃ Υ΄. 8. k. τ μὴν μὰ —— — 

ΝΕ ει ; — ἐν ν συνίετε Υ΄ 5. 
μὲν] μὲν γὰρ Υ΄. 85. ““«“ “ τ “ 

Γ σκοπείσθω S. V. ceteri σκοπεῖν: δ —* ἕκαστον Ἐ., ἕκαστω 
οἵη. γρ. 8. ΨΥ τὰ υδϑνρὸς 

r. σκοπεῖσθε ἷς, σκοπείσϑω V. ὶ οὶ 
τϑῦ, τ᾿ 
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ἜΝΟΜΟΣ " ΕΚ ΤΩΝ ΦΟΝΙΚΩΝ ἔΝΟΜΩΝ ΤΩΝ - 

ΕΞ ἈΡΕΙΟΥ͂ ΠΑΓΟΥ͂. 

᾿Δικάξειν δὲ τὴν βουλὴν τὴν ἐν ̓Αρείῳ πάγῳ φόνου καὶ τραύ- 
ΟἿΣ τα οῖ τάρφννων τινα Ἂς ἐάν τις ἀπο- 

κτείνῃ δούς. 

44 Ἐπίσχες. “ Ἤκούσατε μὲν τοῦ " τε νόμου καὶ τοῦ 
ψηφίσματος, ὦ ὧ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι" ὡς δά ἄν μοι " δοκεῖτε "5 
ποὺς περὶ τοῦ παρανόμου λόγους αὐτοὺς ῥᾷστα ᾿ μαθῶν, 
τοῦῦ' ὑμῖν φράσω, εἰ σκέψαισθ᾽, ἐν τίνι τάξει ποτ᾽ ἐστὶν 

ὑπὲρ οὗ τὸ ψήφισμα εἴρηται, πότερα ξένος ἢ μέτοικος ἢ 
15 πολίτης ἐστίν. εἰ μὲν δὴ μέτοικον φήσομεν, οὐκ ἐροῦμεν 618 

ἀληθῆ, εἰ δ᾽ αὖ ξένον, οὐχὶ δίκαια ποιήσομεν" τὴν γὰρ 

ρεὺ τοῦ δήμου δωρεάν, ἐν πολίτης γέγονε, κυρίαν αὐτῷ δί- 

καὶιόν ἐστιν εἶναι. ὡς ὑπὲρ πολίτου τοίνυν, ὡς ἔοικε, ποιη- 

εότέον τοὺς λόγους. θεάσασθε *—* ὡς ἁπλῶς καὶ 9 
᾿ δικαίως " χρήσομαι" τῷ λόγω, ὃς " εἰς᾿ μὲν ταύτην ̓τίθεμα; 
τὴν τάξιν. αὐτὸν ἐν ᾿ πλείστης ἄν. τυγχάνοι τιμῆς, ἃ δ᾽ 

οὐδ᾽ ἡμῖν τῶς γένει πολίταις ἐστίν, οὐδ᾽ ἐκείνω δεῖν οἷο- 
μαι γενέσθαι παρὰ τοὺς νόμους. τίν οὖν ἐστὶ ταῦτα ; ἃ το 

37 "νυνὶ γέγραφεν οὑτοσί. γέγραπται γὰρ ἐν μὲν τῷ νόμῳ 
᾿ σὴν βουλὴν δικάζειν φόνου καὶ τραύματος ἐκ προνοίας 

καὶ πυρκαϊᾶς καὶ " φαρμάκων, ἐάν τις ἀποκτείνη δούς. 
καὶ προειπὼν ὁ θεὶς τὸν νόμον ““ ἐὰν ἀποκτείνη," κρίσιν 

πεποίηκεν "ὅμως, "οὐ πρότερον τί χρὴ πάσχειν τὸν δὲ- τς 
δρακότα εἴρηκε, καλῶς ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τοῦθ᾽ ὑπὲρ εὐ- 

" ΝΟΜΟΣ] νόμο; ν, om. F. —— δικῆτε Υ O.x. 

titulum ponunt eeteri. *I νῦν 5. 
»ΝΌΜΩΝ om. k. Υ φαρμάκων) τ 3. 
4 'ἬἩκούσατεἾ ἀκούσατε 5. κε ὅμως---εἴρηκε οὗν». Γ 
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σεβείας ὅλης τῆς πόλεως προϊδών. πῶς ; οὐκ ἔνεστιν 
.“ὔ — ἰδῶ δ᾽ δον ὃς σύ μο ὁ 4 Ν 

28 ἁπαντὰς — εἰθένωι “ τίς πὸτ ἐστὶν ὁ ὧν ——— τὸ 

μὲν δὴ “ τὰ τοιαῦτα ἄνευ κρίσεως πιστεύειν, ἄν τις ᾿ ἐπαι- :ο 

τιάσηται, δεινὸν ἡγεῖτο, δεῖν δ᾽ ὑπελάμβανεν, ἐπειδήπερ 

ἡμέϊς τιμωρήσομεν τῷ᾽ πεπονθότι, πεισθῆναι. καὶ μαθεῖν 
—— 4 δ ⸗ « δέ. ) -“» * ᾿ 

ἡμᾶς διδασκομένους ὡς δέδρωκε' τηνικαύτω γὰρ εὖσε- 

29 βὲς ἤδη κολάζειν εἰδόσιν εἶναι, πρότερον δ᾽ οὔ. καὶ ἔτι 
— — ὃ δος “ κα μα: 

πρὸς ᾿ τούτω διελογίζετο ὅτι ὅ πάντω τὼ τοιαῦτω ὀνόμου- 15 

τῶ, οἷον ἐών τις ἀποκτείνη, ἐάν τις ἱεροσυλήση, ἐάν τις 
προδῶ; καὶ τὼ τοιαῦτω πώντω " πρὸ μὲν τοῦ τὴν κρίσιν 

* * ὧν 4 ἑ » » 

γενέσθαι αἰτιῶν ὀνόματώ ' ἐστιν, ἐπειδὰν δὲ κριθείς τις 
ἐξελεγχθῆ, τηνικαῦτα ἀδικήματα γίγνεται. οὐ δὴ δεῖν 
" ΄-“ »" » * 3 

ὦετο τῶ τῆς αἰτίας ὀνόματι τιμωρίαν προσγράφ εἰν, ἀλλὰ 629 

κρίσιν, καὶ διὼ ταῦτω, ἄν τις ἀποκτείνῃ τινά, τὴν βου- 

λὴν᾽ δικάζειν ἔγραψε, καὶ οὐχ, ἅπερ, ἂν ἁλῷ, " παθέιν 
30 χρὴ εἶπεν. ὁ μὲν δὴ τὴ τὸν νόμον τιθεὶς οὕτως, ὁ δὲ τὸ ψή- 

φισμω. γράφων πῶς ; ἐάν τις ἀποκτείνη, φησί, Χαρέ. 

δῆμον. τὴν μὲν δὴ προσηγορίαν τοῦ *— τὴν αὐτὴν 

ἐποιήσατο, ἄν τις ἀποκτείνη γρώψνας, ἥνπερ ὁ τὸν νόμον 
7 ΄-Ξ -»“ Ἁ " Ἶ ΄ δ. 5 — X * 

τιθείς" μετῶ ταυτῷ δὲ οὐκέτι ταῦυτῶώ, ὡὧλλ ἀνελὼν τὸ 

δίκην ὑπέχειν ὠγώγιμον εὐβὺς ἐποίησε, καὶ παραβὰς τὸ το 

διωρισιμυένον ἐκ τοῦ νόμου δικωστήριον ὥκριτον τοῖς ἐπαι- 

τιωσωμένοις ἢ παρέδωκεν ὅ τι ἂν βούλωνται χρήσθαι, τὸν 

41 οὐδ᾽ εἰ πεποίηκέ πω φανερόν. καὶ λαβοῦσιν ἐκείνοις ἐξέ- 

σται στρεβλοῦν, αἰκίσασθαι, χρήματω "πράξασθαι. καΐ- τς 

v τίς τί 8. ἐστιν] εἰσὶν K. 
“ τὰ om. k. Κ παθεῖν χρὴ εἶπεν] εἶναι 8. πα- 
ὁ ἐπαιτιάσηται] ἐπαιτξιάσηται Ἐ θεῖν εἶπεν Ὑ. Ο. Κ' τ. 5.ν. * 
ãc] ὑμᾶς k.v. ᾿ φησί om. ΡΥ » 
Γ τούτῳ] τοῦτο Κ. Υ. 5. m παρέδωκεν ὅ τι] δέδωκε τὸ ἔτι 
8 πάντα om. ν. k 
" πρὸ μὲν τοῦ} πρὸ τοῦ μὲν O. k. " πράξασθαι] πράξεσθαι 5. 
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τοι “πάντα ταῦτα ἀπείρηκεν ἄντικρυς καὶ σαφῶς ὁ κά- 
οτῶθεν νόμος μηδὲ τοὺς ἑαλωκότας καὶ " δεδογ μένους ἀν- 
δροφόνους ἐξεῖναι ποιέν. Λέγε " δ᾽ αὐτοῖς αὐτὸν τὸν νό- 
τος αἰῶ 

82... ΝΟΜΟΣ. 
* Τοὺς τ΄ ἀνὲρορόνους ἐξεῖναι ἀποκτείνειν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ καὶ το 

* * ὡς ἐν τῷ ἄξονι " ἀγορεύει, λυμαίνεσθαι δὲ μή, μηδὸ 
, ἦ ̓ϑδιπλοῦν ὀφείλειν, ὃ ὅσον ἂν καταβλάψῃ. εἰσφέρειν δὲ 
— ὧν ἕχαστοι — —— χ τὴν 

— — 28 
83. δ μλένωνν μὸ νἱ νόμιν, ναὔφιωσθι Δ΄, ὦ ἄνδρες ᾿Α- 
θηναῖοι, καὶ θεωρήσατε ὡς καλῶς καὶ σφόδρ εὐσεβῶς 
ἔθηκεν ὁ τιθεὶς τὸν νόμον. τοὺς ἀνδροφόνους φησίν. πρῶ- 
τὸν ἢ μὲν δὴ τοῦτον ἀνδγόφένον λέγει, τὸν ἑαλωκότα ἤδη 
τῇ ψήφῳ. οὐ γάρ ἐστὶ οὐδεὶς ὑπὸ ταύτη τῇ προσηγορίᾳ; 63ο 

ϑ4πῇν ἂν ἐξελεγχθεὶς ἁλῷ. ποῦ τοῦτο 44; "ἔν τὲ τῶ 

προτέρῳ νόμῳ " καὶ ἐν τούτῳ. ἐν μὲν γὰρ ἐκείνῳ γράψας 
ἐάν τις ἀποκτείνη, τὴν ̓βωλὴν δικάζειν εἶ εἶπεν, — ——— 
τὸν ἀνδροφόνον " πρσειπῶν, ἃ χρὴ πάσχειν, εἴρηκεν" " οὗ 

᾿ μὲν γὰρ ἦν αἰτία τὸ πρώγμωα, τὴν κρίσιν εἴρηκεν, οὗ δ᾽ ὁ 
ἁλφὺς ἔνοχος τῶ προσρήματι τούτῳ καθέστηκε; τὴν τιμὼ- 
μίαν ἔγραψεν. περ᾿ μὲν δὴ τῶν ἑαλωκότων ἂν λέγοι. 

35 λέγει δὲ τί; ἐξεῖναι ἀποκτείνειν καὶ ἀπάγειν. ὧρ᾽ ὡς το 

ο αὐτόνε ἣ ὡς ἂν βούληταί τις; πολλοῦ γε καὶ δέ. ἀλλὰ 

πῶς; ὡς ἐν τῷ ἄξονι εἴρηται, φησίν. τῶτο δ᾽ ἐστὶ τί; 

ΣΟ τὸ σαν Ὦ ροῦὶ ταῦτα ρος 5 τὴν δ᾽ ἡλιαίων διαγνγνώσκε» 
nuut Ἐςτ, 5.ν, τὴν ἡλιαίαν δ᾽ ἀναγινώσκειν V.O. 
ΟΝ νάκΥ 0. Υ μὲν δὴ τοῦτον} τοῦτον μὲν ἵκ. 5. 

τοῦτον r. 
* ἮΝ εν. ἕν τε ἐν δὲ τ. 5. 
ΕΣ ἘΝ " καὶ ἐν τούτῳ] καὶ τούτῳ S. V. 
ἀγερεύειἾ ἀπαγορεύει τ, 5. Ο. Καὶ τ᾿ 5, 

- — — om. τ, Υ.Κ. ε δηλοῦν} ὀυπλεῦν Ῥ. 
" ὅσων] ἴσου Ο. ὃς pr. Κ. 
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ἃ Ω ἘΣ; ε * , Ἃς διὰ 7 ὃ πάντες ἐπίστασθ᾽ ὑμέϊς. οἱ θεσμοθέται τοὺς ἐπὶ φόνῳ 

7 »"» 7 * Ν » »"» 

φεύγοντας κύριοι θανάτῳ ζημιώσαί εἰσι, καὶ “ τὸν ἐκ τῆς 15 
᾽ 7 ΄ 4 ε * — —— J ἐξ 

ἐκκλησίας πέρυσι πᾶντες εωρῶτε υπ᾽ ἐκείνων ἀπαχθέντα. 

36 ὡς τούτους οὖν ἀπάγειν λέγει. διαφέρει δὲ τί τοῦτο τοῦ 
ε —2 " .“ ε X — ΑΓ ὧν — » 

ὡς αὐτὸν ἄγειν; ὁτι ὁ μὲν πάγων ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι 
⁊ Ν ΄ ἯἙ 7 7 — —2 

ὡς τοὺς θεσμοθέτας τοὺς νόμους κυρίους ποίέι τοῦ δεδρα- 
͵ ε δὲ ε ε}» "“ ε ͵7 ἔστ δ' ὰ ’ 7 ΄ 

κότος, ὁ δὲ ὡς αὑτὸν ὥγων εαὐυτόν. ἢ ἐκείνως μέν, 20 
ε ε — — c ἈΝ 

ὡς ὁ νόμος ὁ τάττει, δοῦνωι δίκην, οὕτω δέ, ὡς ὁ λαβὼν 

βούλεται. πλέϊστον δὲ δήπου διαφέρει τὸν νόμον κύριον 
37 τῆς τιμωρίας ἢ τὸν ἐχθρὸν γίγνεσθαι. λυμαίνεσθαι δέ, 

7 ἔ 7 δὲ » “ " δέ ᾽ 485 Ν X 

φησί, ᾿ μή, μηδὲ ἀποινῶν. ταυτῷ δὲ ἐστι τί; τὸ μὲν δὴ «:ς 
** * “ἷῴΝν ὦ -»“ Ν »“ 

μὴ λυμαίνεσθαι γνώριμον οἶδ᾽ ὅτι πᾶσι μὴ μαστίγουν, 
᾿ δὴ X ΄-ΦἬ "»" -" 4 R δὲ δ᾽ * -“ 

μὴ θὲιν, μὴ τὼ τοιαυτῶ ποιεῖν λέγει, τὸ θὲ μηδ᾽ ὡποινοίν 

μὴ χρήματα πράττεσθαι" τὰ γὰρ ὅ χρήμωτω ἄποινα 
38 ὠνόμαζον οἱ παλαιοί. ὁ μὲν δὴ νόμος οὕτω τὸν ἀνδροφό- 63: 

ε ες ΄ 

" καὶ τὸν ἑαλωκότα ἤδη διώρισεν ὡς κολαστέον καὶ 
— Ν * νθά 8. Ἃ 7 δ Ν Ν * 
οὐ τὴν τοῦ πεπονθότος εἰπὼν πατρίθω, καὶ περὶ τοῦ 

΄ “Μ * "»-" 

μηδένα ἄλλον τρόπον ἣ τουτον μηδ᾽ ἄλλοβι σλην ἐνταῦθ᾽ 

ἄντικρυς εἴρηκεν. ὁ δὲ τὸ ψήφισμα γράφων, πολλοῦ VES 

᾿ δέ, διώρισεν, A γε πάντα τούτοις τἀναντία εἴρἠκεν" 

39 γρώψνας γὰρ ἐάν τὶς ἀποκτείνη Χαρίδημον; ἀγώγιμος 
* Ψ ͵ 7 ΄ » ͵7 » δὲ ]ςἼ 

ἔστω, φησί, πανταχόθεν. τί λέγεις ; τῶν νόμων οὐδὲ τοὺς 

ἑαλωκότας δὶδόντων ἀπάγειν πλὴν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ, σὺ το 

γράφεις ἄνευ κρίσεως τιν ἀγώγιμον ἐκ τῆς συμμαχίδος, 

πάσης ; ; καὶ οὐδὲ ἐν τῇ ἡμεδαπῇ ἄ ἄγειν m κελευόντων τῶν 

ς τὸν ἐκ τῆς] τὸν τῆς ΤΥ. τὰ 8. 
ἃ ἐκείνως} ἐκεῖνος 5. ᾿ ἱ οὗ] οὔ F. Κι τ. 5. ν. οὐ Υ,Ο. 
e τάττει] πράττει F. Κ δεῖ] δεῖ καὶ τος. O. καὶ δεῖ k. 
Γ μή post φησί om. pr. V. r s.v. 
ΒΕ χρήματα ἄποινα) ἄποινα χρή- 13] ὥς Υ.0. 

ματα F. S. V. Ο. Κι τ. 8. ν. τἢ κελευόντων τῶν νόμων] τῶν νό- 
" καὶ τὸν ἑαλωκότα καὶ ἑαλωκό- μων κελευόντων ἵς, 
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νόμων, σὺ δίδως ἄγειν " πανταχόθεν: καὶ μὴν ἔν γε τῷ 
᾿ ποιεῖν ἀγώγιμον “ πάνθ, ὅσα ἀπείρηκεν ὁ νόμος, ϑῶω- 

κας, χρήματα "πράξασθαι, ζῶντα λυμαίνόσθαι, κακοῦν, 15 

—— αὐτὸν ἀποκτιννύναι. πῶς οὖν ἄν τις μᾶλλον 

᾿ ἐλεγχθείη παράνομα ἐρικὼς ἢ πῶρ κ διωύτιξ. ἂν γρά- 
φῶν ἢ τοῦτον τὸν τιον ; ᾿ὃς " δυδιν ἡ ὑποκειμένοιν ὀνομά- 

οτόιν, κατὰ μὲν τῶν ἣ ἐν αἰτία, ἐάν τις ἀποκτείνη, κατὰ 1:0 

δὲ τῶν " ῥἑαλωκότων, ἐάν τις ἀνδροφόνος ἦ, ἐν μὲν τῇ 
τὸ τοὺ τὴν αἰτίαν , ἔχοντος ἔλωβῶ ἴ ὄνομα, τὴν 

δὲ τιμωρίαν, ἣν οὐδὲ κατὰ τῶν ἐξεληλεγμέόνων διδόασιν οἱ 
᾿ γδμζοι, ταύτην κατὰ τῶν ἀκρίτων ἔγραψας, καὶ τὸ μέσον 
τούτων ἐξέϊλες. μέσον γάρ ἐστιν αἰτίας καὶ " ἐλέγχου 15 
κρίσις, ἣν οὐδαμοῦ γέγραφεν. οὗτος ἐν τῷ ψηφίσματι, 

41 Acy⸗e τοὺς ἐφεξῆς νόμους. 

ΜΗ ΝΟΜΟΣ. 
— «Ἐὰν δέ τις τὸν ἀνδροφόνον χτείνῃ ἢ αἴτιος ἡ φόνου, ἀπεχόμε- 

“μον ἀγορᾶς εἸρορίας καὶ ἄθλων καὶ ἱερῶν ̓ Αμφικτνονικῶν, ὥσπερ 632 
τὸν ᾿Αϑηναῖον χτείναντα, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι, διαγιγνώσκειν 

“δὲ τοὺς ὃ ἐφέτας. 

42. Τουτονὶ δέ μαθεῖν ὑμᾶς ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τὸν νόμον, 

τ τὴ ποτ᾽ “ ἐβούλεθ᾽ ὁ θείς" ὄψεσθε γὰρ ὡς ἅπαντ᾽ εὐλα- Ξ: 
βῶς διώρισε καὶ νημίμως. ἐάν τις ἀποκτείνη τὸν —* 
* φησίν, ἡ αἴτιος ᾽ φόνου, ἀπεχόμενον ἀγορᾶς “ ἐφο- 

, 5 ——— ἐάν τις V. et γε, 

ἄκανν ἵ τ... ὁ ἐφορίας] ἐφορείας τ. 6. ἐφορείας 

; ——— Κ. δοκεῖ μι τὸ ἐφορείας εἰ διὰ τοῦτ 

"36 ὁςΎ. εἰ pr. Ο. τὴν τεῦ ϑημοσθένους — 
" δυοῖν) δυεῖν F.V.O. : 
ὁ ὑποκειμένειν ὀνομάτων} — 

μένων ἐνομάτων S. 0Ὑ.0. Κ᾿ τ.5. 
Ὄ ει — —— 
— ἐλέγχευ ἐλέγχων ν. 4 ἐφορίας} καὶ ἐφορίας ν 
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ρίας “ καὶ ἄθλων καὶ ἱερῶν ᾿Αμφικτυονικῶν, ὥσπερ τὸν 
* * * ᾽ν * " »" νῷ 4 ἃ * 

Αθηναῖον κτείναντω, ἐν τοὺς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι, διωγιγνώ- το 
᾿ » ᾽ —— 8 

43 σκειν δὲ τοὺς ἐφότας. τί δὴ ταῦτ᾽ ἐστίν; ἐκέϊνος ὥετο τὸν 
2 εἴ 

πεφεύγοτα ἐπ᾽ αἰτία φόνου καὶ ἑαλωκότα, ἐάνπερ ὥπαξ 
» —X * * 

ἐκφύγη καὶ σωθῇ, εἴργειν μὲν τῆς τοῦ παθόντος πατρίδος 
Ν “ ᾿, * 

δίκαιον εἶναι, κτείνειν δὲ οὐχ, ὅσιον ' ἁπανταχοῦ. τί σκο- 
»“" — “ ͵7 * ε »“ Ἂν 

πῶν; ὅτι ὃ καὶ τοὺς δεῦρο πεφευγότας, ἐὰν ἡμέϊς τοὺς 15 
ε " 7 ᾽ * & 2 

ἑτέρωσε ἀποκτιννύωμεν, ἀποκτενοῦσιν ἕτεροι. εἰ δὲ τοῦτ᾽ 
ε Ν »" 3 » .- 

ἔσται, ἡ ἢ μόνη λοιπὴ τὸςς ἀτυχοῦσιν ἅπασι σωτηρίω 
5 * * ε ᾽ — »-“Ὃ 7 

διαφθαρήσεται. ἔστι δ᾽ αὕτη τίς ; ἐκ τῆς τῶν πεπονθό- 
Η 7 ᾽ Ν » δὲ ⸗ δ Ζ΄ " * 

τῶν μετασταντῶ εἰς τὴν τῶν μήῆδεν ἠθικημέενῶν ἀδεῶς 20 
»" ε, δ Ν * 7 δὴ " * —2 κ ᾿ 

44 μετοικεῖν. ἵνα δὴ μὴ τοῦτο ἡ μηδ᾽ ἀπέραντοι τῶν " ἀτυ- 
͵ ε 7, 7 - Ν 

χημάτων αἱ τιμωρίαι γίγνωνται, ἔγρωψνγεν ἐάν τις τὸν 
3 " 7 : 3 3 
ἀνδροφόνον ᾿ κτείνη ἀπεχόμενον, ἢ φησίν, ἀγορῶς ἐφορίας. 
᾿" » 7 — “ ΄ ᾽ - 7 “ 

τί τοῦτο λέγων; τῶν ὁρίων τῆς χωρῶως" ἐνταῦθα γάρ, ὡς 
᾽ -»“ 5 * 

"οὐ ἐμοὶ δοκεῖ, τἀρχαΐϊα συνήεσαν οἱ πρόσχωροι παρά τε :ς 
ε Ἄν “ ᾽ « » ᾿ ἈΝ "ἢ ς : 

ἡμῶν καὶ τῶν ἀστυγειτόνων, ὅθεν ὠνόμωκεν ἀγορὰν ἐφο- 
45 ρίαν. καὶ πάλιν ἱερῶν ᾿Αμφικτυονικῶν. τί δήποτε καὶ 

7] 3 ΄ Ν 5 ὃ 7 « " «θά »“ 

τούτων ἀπέκλεισε τὸν ἀνδροφόνον; ὅσων τῷ παθόντι ζώντι. 

μετῆν, τούτων εἴργει τὸν δεδρωκότω, πρῶτον μὲν τῆς πά- 653 
“ ᾿ 7 7 ε — 

τρίδος καὶ τῶν ἐν ἣ ταύτη πάντων καὶ ὁσίων καὶ ἱερῶν, 
Ἀ ᾽ 3 ἯΝ “ 4 4 

τὴν ἐφορίαν ἀγορὰν ὅρον ἢ προσγρώψνας, ἧς εἰργεσθαί φη- 
— Δ κὰν — δα ἘΔ 7 ; — 7 σιν, εἴτω τῶν ἱερῶν τῶν ἐν “᾿Αμφικτύοσι" καὶ γὰρ τούτων, 

Αγ. ἃ ε * 39. “ν 

εἴ ΠῈρ ἥν Ἕλλην ὃ παθών, μετην αὐτῶ. καὶ ἄβλων. διὰ « 

“ καὶ ante ἄθλων om. Ὁ. w φησίν Ο.). k. 
Γ ἁπανταχοῦ) πανταχοῦ Κ. r. 5. Ὁ γ᾽ ἐμοὶ 8. ἔμουγε τ.. vulg. γέ 
8 καὶ post om. pr. O. μοι. 
h μόνη λοιπὴ] μόνη καὶ λοιπὴ Κ. 5 ταύτῃ] αὐτῇ k. γ΄. ἰβ 

Ἃ Ὁ Ρ προσγράψας Reiskius προ- 
ἱ μεταστάντα] μεταστάντας Κ. γράψας [ἧς]. ν 
κ ἐτων} ἀδικημάτων Κ, τ, «4 ᾽᾿ἈΑμφικτύοσι] ἀμφικτυόσι Ὁ. τ. 

——— — 

᾿ κτείνῃ] κτενῇ pr. Κ. 
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τί, ὅτι κοινοὶ πᾶσίν εἰσιν οἱ κατὰ τὴν Ἑλλάδα ἀγῶνες, 
κατὰ δὲ τὴν πάντων μετουσίαν μετῆν καὶ τούτων τῷ 

46' πεπονθότι καὶ τούτων οὖν ἀπεχέσθω. Ἥ τούτων μὲν δὴ 

τὸν εἰργασμένον εἴργει. ἐὰν δ᾽ ἔξω τούτων κτείνη τις αὖ- το 

τὸν "ἄλλοθί " που, τὴν αὐτὴν ὑπὲρ αὐτοῦ δίκην δέδωκεν, 

— ᾿Αβηναῖον κτείνῃ. τὸν γὰρ φυγάδα " τὸ τῆς 

πόλεως οὐ ᾿σρσῶκι ᾿ ὄνομα, ἧς οὐκ ἔστι μετουσία 
ο, αὐτῷ, "ἀλλὰ τὸ τοῦ πράγματος, ᾧ κατέστησεν αὑτὸν 

. 

᾽ 

ἐκέϊνος ἔνοχον" καὶ διὰ " ταῦτ᾽ ἄν τις ἀποκτείνη, φησί, ς 

τὸν ἀνδροφόνον. εἶτ᾽ εἰπὼν ὧν εἰργόμενον, ἐπὶ τῷ τὴν 
τιμωρίαν νμίμως ἐπιθεῖναι: τὸ τῆς πόλεως ὄνομα ὠνόμα- 

τῇ ““ τρὺς αὐτοῖς ἐνεχέσθω, καθάπερ ἂν τὸν ᾿Αθηναῖον 

“ ̓ ἀποκτείνη,᾿ γράψας “ ἀνομοίως, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
4“"τῷ 5 τὸ ψήφισμα εἰρικότι. καΐτοι πῶς οὐχὶ δεινὸν το 

᾿ εἰ, ὃς ο νόμος ϑένερ, ὁ ἐὰν ὧν "“ εἶπον εἴργωνται, μεν 

ἀσφαλείας ὧν ᾿φυγοῦσι, τούτους ἐκδότους τις εἶναι 

γράφει, καὶ ἀφαιρεῖται τὸ τῆς συγγνώμης ὠφέλιμον, "ὃ 
τος ἀτυχρυσιν ὑπάρχειν εἰκὸς παρὰ τῶν ἔζω τῶν ἐγκλη- 1: 

ὄντων, ὅτω ποτὲ τῶν ἢ πάντων ἀπόκειται ἄδηλον 
Ἁ 

ὅν, μὰ προδήλου τῆς ὁ ἐπιούσης τύχης οὑσης ἑκάστῳ; και 

Κ γυνὶ τὸν ' ἀποκτείναντα Χαρίδημον, ὅ ὄντως ἂν ἄρα τοῦτο 
γύηται, ἐὰν Ἢ ἀνταποκτείνωσί τινες λαβόντες ἔκδοτον, 

48 πεφευγότα καὶ τῶν νομίμων εἰργόμενον, ἔνοχοι μὲν αὐτοὶ 634 

" πεπονθότι) παϑόντι Ε΄. 5.ν, ὁ ἀνομοίως ἀνόμοιος ὧν ἘΞ k. ἂν 
" τούτων μὲν} τοῦτον μὲν Κ. ὅμοιος ὧν τ. 5. 
᾿ ἄλλοθι * F.k.rF.s.v. A] ὅτον F. O. ν. 
5 ποὺ om. S. ΡΝ φύγωσιν Υ.0. 
Ἀ σὺ τῆς αὔλεως οὖ] οὐ τὸ τῆς τό- Κ ὁ τοῖς] ὃ τότε 5, 
—— ᾿ φάντων] ἁπάντων ἘΞ k.v. 
— ——— ᾿ ὅν οἷν, 5, 
νων, Κ γινὶ] νῦν Κ᾿ ν΄. «. 
πές αν ἀλλὰ τῷ ἫΝ ᾿ ἀπικτείναντα ἀποκτείνοντα 5. 
δ ῊΡΈ ἄν, Ὁ ἀντακποκτείνωσ 1 ἀπεκτείνωσί 

ς εἶτ᾽ εἰπὸν} ἑπειεὺν 5, 0Υ.0. * 
1232 
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ταῖς φονικαῖς δίκαις ἔσονται, ἔνοχος δὲ " σύ᾽ καὶ γὰρ 

Ἵ ἴτιος ἢ γέ ἔση δ᾽ αἴ ἣν διὰ τοῦ ἄν τιᾷ αἴτιος ἢ γέγῥωπται, ἔση δ᾽ αἴτιος τὴν διὰ τοῦ 
7. 2* 25 δ ἃ 7 ; ᾽ * Ν 9. 4 

ψηφίσματος ἐξουσίαν δεδωκώς. οὐκοῦν εἰ μὲν εάσόμεν 5 
αὶ 7 ; ͵ » αθ * Ρ 7 ε * 4 " 

ὑμᾶς τούτων δυμβάντων, οὐ καθαρόϊς ἡ οὖσιν ὁμοῦ “ δια: 

τρίψνομεν" εἰ δ᾽ " ἐπέξιμεν, οἷς ἐγνώκαμεν, " αὐτοὶ τἀνὰν- 

τίω πράττειν ἀναγκασθησόμεθα. ὦρώ γε μικρὸν ἢ τὸ τυ: 
»νόν ἐστίν. ὑσὲο ον" δῆ λῦ 5. ΩΣ Ὁ ...Ὁ 

χὸν ἐστίν, ὑπὲρ οὺ “δεῖ λυσάᾶϊ τὸ ψήφισμα υμας ; 

49. Λέγε δὴ τὸν μετὰ ταῦτα γόμον. io 

NXOMO. 
Ἔάν τίς ὃ τινα τῶν ἀνδροφόνων τῶν ἐξεληλυθότων, ὧν τὰ χρή- 

ματα ἐπίτιμα, πα x ὅρου ἐλαύνῃ ἢ φέρῃ ἣ ἄγῃ, τὰ ἴσα ᾿ ὀφεί- 
λεὶν ὅσα περ, 2 ἂν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ ἃ —* 15 

50 Αλλος οὗτος ὦ 7 ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι νόμος ΡΝ Καὶ 

καλῶς κείμενος, ὃν παραβὰς οὗτος ὁμοίως φανήσεται. 
— * ἂν διὰ ι “ 

ἐάν τίς τινα τῶν ἀνδροφόνων, φησί, τῶν ἐξεληλυθότων, ων 
* A —— — A εἰ ἢ 

τὰ χρήματω εἐπίτιμω. τῶν ἐπ᾿ ὡκουσίῳ φόνῳ λέγει με- 20 

αλλ τλ τ τῷ τοῦτο δῆλον ; τῷ τε ἐξεληλυθότων εἰπεῖν, 

ἀλλὰ μὴ " φευγόντων, καὶ τῷ διορίζων ἢ ὧν τὰ χρήματα 

ἐπίτιμα: τῶν γὰρ ἐκ προνοίας δεδήμευται τὼ ὄντα. * 

51 μεν δὴ τῶν ἀκουσίων ἂν λέγοι. " λέγει. δὲ τί ; ἐὰν πἴρα 

ὅρου, φησίν, — φέρῃ ̓  ἄγῃ. τοῦτο δὲ ἐστι τί, τὸ 1:5 

πέρο ὅρου ; ἔστι πᾶσιν ὅρος τοῖς ἀνδροφόνοις τὴ τῆς τοῦ πα- 
ἊΝ 

θόντος εἰργέσθαι πατρίδος. ἐκ μὲν δὴ ταύτης δίδωσιν 645 
3 ͵7 "7 ΄ Ν 2 ΄ 

ἐλαύνειν καὶ ὥγεῖν, περω δὲ οὐκ —2 d πούτων οὐδέτερον 

5 σύ] καὶ σύ rec. margo O. u τινα οἵη. 8.0.0, 
9 ἐξουσίαν] αἰτίαν F. et pr. v. Χ ὅρου] V. 

χάριν k. Υ ὀφείλειν) ὀφείλει S. V. O. 
Ρ οὖσιν ὁμοῦ) οὖσι νόμου F. 2 ἂν ἐν] ἂν καὶ ἐν ν. 
4 διατρίψομεν) συνδιατρίψομεν F. ἃ δράσῃ] δράσειν k. 

Κι τ᾿ 8, Ὁ φευγόντων ὅ., τ. 8, ceteri πε- 
Τ᾿ ἐπέξιμεν) ἐπεξίομεν F. ἐπεξίοι-ὀ φευγότων. 

μεν k. ς Ἀξγει] λέγοι ν. 
5 αὐτῷ] αὐτοῖς V. 4 τούτων} τοῦτον . τούτων δὲ 8. 
t δεῖ λῦσαι] διαλῦσαι Υ.8. οἵ pr. V. O.V. 

k. 
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ποιεῖν. ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτα ποιῆ, τὴν “ αὐτὴν ἔδωκεν 
ὑπὲρ αὐτοῦ δίκην ἥνπερ ἄν, εἰ μένοντα ἠδίκει οἴκοι, γρά- 

52 Va⸗ (ταὐτὰ ὀφείλων ἅπερ, ἂν οἴκοι δράσῃ. εἰ δή τις: 
ἔροιτο᾽ Ἀριστοκράτην τουτονί (καὶ μὴ νομίσητε εὔηθες τὸ 
ἐρώτημα) πρῶτον μὲν εἰ οἶδεν εἴ τις ἀποκτενεῖ Χαρίδημον 
Εἢ καὶ ἄλλως πὼς τελευτήσει, οὐκ ἄν, οἶμαι, φαίη. 

:ἢ θήσομεν τοίνυν ' ἀποκτενεῖν. πάλιν οἶσθ᾽, ἑκὼν ἢ ἄκων, 
καὶ ξένος ἢ πολίτης ὁ τοῦτο ποιήσων ἔσται ; οὐκ ἔνεστ᾽ το 

53 εἰπεῖν ὡς ὑς "οἶσθα. οὐκοῶν ταῦτά γε δήπου προσῆκε, 'προσ- 

μ“», ἐάν τις " ἀποκτείνῃ "γράφοντα " ἄκων Ἶ ἑκών, 

ἀδίκως ἢ δικαίως, ξένος ἢ πολίτης, Ἵν ὅτω ποτὲ τοῦρ- 

. γον ἐπράχβη, τούτῳ τὼ ἐκ τῶν νόμων ὑπῆρχε δίκαια, μὴ 18 

μὰ Δί᾽ αὐτὸ " τὸ τῆς αἰτίας ὄνομ᾽ εἰπόντα ἀγώγιμος 
ἔστω προσγράψαι. τίνω γὰρ "σὺ λέλοιπας ὅρον τῷ 
᾿γράμματι τούτῳ, τοῦ νόμου σαφῶς οὑτωσὶ λέγοντος μὴ 

54 πέρα ὅρων ἐλαύνειν, ὃς — δίδως ἄγειν; ὁ νόμος 
δὲ "οὐ. μόνον οὐκ ἐλαύνειν "τῶν ὅρων πέρα, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ το 
ἄγειν ἐᾷ, ἐκ δὲ τοῦ σοῦ ψηφίσματος ὁ βουλόμενος ἄξει 
τὸν ἄκοντα ἀπεκτονότα, ἔκδοτον λαβών, εἰς τὴν τοῦ πα- 

θόντος βία πατρίδα. ἀρ οὐ πάντα συγχέϊς " τἀνθρώπι- 
να; καὶ ἀφαιρὴ τὴν πρόφασιν μεῆ ἧς ἣ καλόν ἐστιν 

55) ἕκαστον τῶν ἔργων ἢ αἰσχρόν, ὁρᾶτε γὰρ ὡς ἐπὶ πάν- "5 
τῶν, οὐκ ἐπὶ τῶν φονικῶν ὅ μόνον, οὕτω τοῦτ᾽ ἔχει. ἄν τὶς 

εἰ αὐτὴν αὐτοῦ ο. ΡἹ correetus v. 
Γ ταὐτὰ] ταῦτα Ὗ. Ο. τ. 5. ν. 4 τὸ οἵ, Ὁ. 
4 , ἢ εἰ, Τ᾿ σὺ οἴη. 8. 

"ΒΚ ϑέσομεν} θησομένου τ. τς τῷ πώκ κα ργ x. οἴ γρ. F. 
᾿ ἀκωιτενεῖν) ἀποκτείνειν S. ἱ οὐ μόνον Οἵ. 

᾿ ὥσθα] οὐδα Ρ. ὌΝ ἣν —— 

ο ἢ ἘΒΟΎ. ἃ τὰρθρῴηινα] τὰ ἀνθρώπεια τι 5 
* —— *7* ἊΝ μ —— τῶν ἔργων} τῶν ἔγγων 

8 α ΟΠ], Κ, ᾿ τ Κρ) δυνοΎ. Ὁ. μόνων} μένων Κ, τιν, 

τι 
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7 7 2 Ν » » Δὲ « " ϑψιιὺῖν 
τύπτη τινά, φησίν, ἄρχων χείρων ἀδίκων, ὡς, εἴγε ἡμυ- 

" " * " * “ —* —9— aro, οὐκ ἀδικεῖ. ἄν τις κακῶς ἀγορεύη, τὰ ψευδῆ 
προσέθηκεν, ὡς, εἴγε τἀληθῆ, προσῆκον. ἄν τις ἀποκτείνῃ 636 

ἐκ προνοίας, * εἴ γε ἄκων, οὐ ταὐτόν.- ἄν τις κατῶ- 
βλάψη " τινὼ " ἑκὼν ἀδίκως. παντωχοῦ τὴν τρφασι 

—— τὸ πρᾶγμα εὑρήσομεν. ὠλλ᾽ οὐ —* ἀλλ᾽. 
ὁ ἁπλῶς, ἄν τις ἀποκτείνη Χαρίδημον, ὠγέσθω, κἂν ἄκων, 9 

ὃν 7 * * 7 " ΩΝ ν᾿ «δ΄ ἂν 7 ε 7 

κἂν δικαίως, κἂν ἀμυνόμενος, κἂν ἐφ᾽ οἷς διδόωσιν οἱ νό- 

μϑι, κἂν ὁπωσοῦν. 
δ6 Λέγε τὸν μετὰ ταῦτω νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 

Φόνου δὲ δίκας μὴ εἶναι “ μηδαμοῦ κατὰ τῶν τοὺς φεύγοντας το 

ἐνδεικνύντων, ἐάν τις κατίῃ ὅποι μὴ ἔξεστιν. 
ε 3 7 εἰ ᾽ 

O μεὲν νόμος ἐστὶν οὗτος Δράκοντος, ὦ ᾿ ἄνδρες ᾿Αθη- 

ναῖοι, καὶ οἱ ἄλλοι ὃ δέ, ὅσους ἐκ τῶν φονικῶν νόμων 
*⸗ * — 

57 παρεγρωψνάμην᾽ δεῖ δέ, ἃ λέγει, σκέψασθαι. xara τῶν 
5 » J *X 

ἐνδεικνύντων, φησί, τοὺς κατιόντας ἀνδροφόνους, " ὅποι βῆ 15 

ἔξεστι, δίκας φόνου μὴ εἶναι. ἷ ἐντωυβὶ δύο δυλοὶ δίκαια, 

ἃ παρ ἀμφότερα ἢ οὗτος εἴρηκε τὸ ψήφισμα, ὅτι τε ἐν- 
δ ⸗ 4 δ Ν ᾽ δ 7 —— —3 ΄ 
εἰκγύναι δίθωσι τὸν ἀνθροῴφοόνον κωὶ οὐκ αὑτον ὡωγέμον 

οἴχεσθαι λαβόντα, καὶ ὅτι, ἐὰν κατίη τις ' ὅποι μὴ ἔξ- 

ἐστι, καὶ αὐτὸ τοῦτο δίδωσιν, Ἢ οὐχ ὅποι βούλεταί τις. :ο. 

58 οὐκ ἔξεστι δὲ " ποῖ, εξ ἧς ἂν " φεύγη ἢ τις πόλεως. ποῦ 

καὶ σφόδρα σαφῶς τοῦτο δηλοῖ, ἐάν τις κατίῃ, φησί. 
— 

rTud οἴη. ν΄. Ἰ ἐνταυθὶ) ἐνταυϑὶ Β΄ ἐχταυδε ἵ;, 
Ὁ ἑκὼν om. k. re. 
ς σοί σύ k.r.s. παρὰ σοί γρ. F. Κ οὗ το οὕτως k. 
ἃ ἁπλῶς ἂν τις] ἄν τις ὡπλῶς Υ. 13 ὅποι] ὅπου Κ. ὅπη τιν. 

O. m οὐχ ὅποι] οὐχ, ὅπη ν. 
“ μηδαμοῦ οὐδαμοῦ ν. ἢ πο1} πῆν. 
Γ ἄνδρες om. Κιν. 5 φεύγῃ] φεύγοι ᾿κ. 
5 δὲ ροβί ἄλλο; οἵμ, k. Ρ τις] τῆς Ἰκ, Τ᾿. 8. 
h ὅποι] ὅπου ν. 
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τοῦτο δ᾽ οὐκ Ἵ ἔστ᾽ "ἐπενεγκεῖν ἄλλη " πόλει πλὴν ἣν ἂν 

φεύγη τις᾿ ὅθεν γὰρ ' μηδὲ ἐξέπεσέ τις τὴν ἀρχήν, οὐκ 
᾿ ἔνι δήπου κατελθῶν εἰς ταύτην. ὁ μὲν τοίνυν νόμος ἔνδει- 15 

ξιν δέδωκε, καὶ ταύτην, ἂν κατίῃ " ὅποι μὴ ἔξεστιν" ὁ δὲ 

ἀγώγιμος ἔστω γέγραφε κἀντεῦθεν, ὅποι φεύγειν οὐδεὶς 

59. Λέγε 5 ἄλλον νόμον. ͵ 

: ΝΟΜΟΣ. 637 
᾿ς ᾿Ἐάν τις ἀποχτείνῃ ἐν ἄθλοις ἄκων, ἢ ἐν ὁδῷ καθελών, ἢ ἐν 

πολέμῳ ἀγνοήσας, ἣ ἐπὶ δάμαρτι Υ ἣ ἐπὶ μητρὶ ἢ ἐπ᾽ ἀδελφῇ ἢ 
ἐπὶ θυγατρί, ἢ ἐπὶ παλλαϑῇ τὴν ἂν ἐπ᾽ ἐλευθέροις παισὶν ἔχῃ, ς 

τούτων ἕνεχα μὴ φεύγειν χτείναντα. 

ὅο "Πολλῶν ὦ " ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι νόμων ὄντων; ἫΝ οὺς 

εἴρηται τὸ ψήφισμα, * οὐδένα μᾶλλον ἢ παρὰ “ τοῦ- 

τὸν τὸν ἀνεγνωσμένον νῦν εἴρηται. διδόντος γὰρ τοῦ νόμου 
σαφῶς οὑτωσὶ καὶ λέγοντος ἐφ᾽ οἷς ἐξεῖναι κτεῖναι, οὗτος το 
ἅπαντα παρέϊδε ταῦτα, καὶ γέγραφεν, “ οὐδὲν ὑπειπὼν 

“ὅπως ἄν τις ἀποκτείνη, τὴν τιμωρίαν. καίτοι σκέψασθε 
ὡς ὁσίως καὶ καλῶς ἕκαστα διέϊλεν ὁ ταῦτα ἐξ ἀρχῆς 

ὅι διελών. ' ἄν τις ἐν ἄθλοις ἀποκτείνη τινά, τοῦτον ὥρισεν τὸ 

εὖκ ἀδικέᾶν. διὰ τί; οὐ τὸ συμβὰν ἐσκέψατο, ἀλλὰ τὴν 

τῶ διδρακότος διάνοιαν. ἔστι δὲ αὕτη τίς ; ζῶντα νικῆ- 

σαι καὶ οὐκ ἀποκχτέϊναι. εἰ δ᾽ ἐχεϊνος ἀσθενέστερος ἦν τὸν 

ὑπὲρ τῆς νίκης ἐνεγκέϊν πόνον, [5 αὐτὸν ] ἑαυτῷ τοῦ πάθους 

αἴτιον ἡγήσατο, δὶὸ τιμωρίαν " οὐκ ἔδωκεν ὑπὲρ αὐτοῦ. το 

Ὁ τος, υε ὀπὸα " πιλλϑ»] ἐπίσχες. πολλῶν τ. 
5 ἀπενεγκεῖν τ. 5. ἄνδρες οὐ. k. r. v. 
δα δ « ς τοῦτω τουτωὶ k.x.s.v. 

τες. 8, 4 οὐδὲν} μὴ κε, v. 
᾿ μηδὲ} μὴ τ. 5. “ ὕες] πῶς ἴκ. τ, 5. ν. 
5" ἤχῳ, ὅπον Ἐ' Γ ἄν τις ἐάν τις Υ. 5. 
κα ἄλλω τὸν Κιν. 5 [αὐτὸν] om. F.S.V.O Κιν... 
Υ ἢ ἐκὶ μητρὶ om. S. δ φὲκ ἔδωκεν} οὐ δέδωκεν Γ΄. 
"ω] ων 

ΧΙ 4 
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62 πάλιν ἂν ἐν πολέμω, φησίν, ἀγνοήσας, καὶ τοῦτον εἶναι 

καθαρόν. καλῶς" εἰ γὰρ ἐγώ τινα τῶν ἐναντίων οἰηθεὶς 
εἶναι διέφθειρα, οὐ δίκην ὑπέχειν ἀλλὰ συγγνώμης τυ- 

* δὲ 7 ᾿ δ ς δά . 7 Ὁ). , Ἢ 
χεῖν δἰκαιὸς εἰμί. ἡ επὶ θάμαρτι, φησίν, ἡ ἐπὶ μητρὶ ἡ 

ἐπὶ ἀδελφὴ ἢ ̓ ἐπὶ θυγατρί, ἢ ἐπὶ παλλακῇ Κὴν ἂν ἐπὶ 15 
᾽ ΄ ὙΠ ΑΡΡΎΝ δ τὐδοϑι δας ΄ 
ἐλευθέροις παῖσιν ἔχη" καὶ τὸν ἐπὶ τούτων 

, ΡΨ 

Ι τῳ κτείνάντα 
»ἡ“- » ΄ J — 

ἀθῶον ποιεῖ, πάντων γε ὀρθότατα ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι 
* .« ε Ἁ . — 

τδὰ τοῦτον ἀφιείς. τί δήποτε; ὅτι ὑπὲρ ὧν τοῖς πολεμίοις 

μαχόμεθα, ἵνα μὴ πάσχωσιν ὑβριστικὸν μηδὲ ἀσελγὲς 
Κι ε ͵7 ἢ ἡ 7 2* Ν ἮΝ 2 

μηδέν; ὑπὲρ τούτων καὶ τοὺς ᾿ φιλίους, ἐὰν παρῶὼ τὸν γό- 6438 

μον εἰς αὐτοὺς ὑβρίζωσι καὶ διαφθείρωσιν, ἔδωκεν ἀπο- 
»“» ᾿ J Ν ᾽ ΄ ᾽ 

κτέϊνωαι. ἐπειδὴ γὼρ οὐ γένος ἐστὶ " φιλίων καὶ πολεμίων, 

ἀλλὰ τὰ πραττόμενω ἐξεργάζεται ὃ τούτων “ ἑκάτερον, 5 
τοὺς ἐχβρὼ ποιοῦντας ἐν ἐχθροῦ μέρει κολάζειν ἀπέδωκεν 
ε 7 ᾽ "»" δ᾿ Γ᾿ Γ 7 32 5.1» “ἔν Ν 

[2 γνομος. οὐκοὺυν δέίνον, εἰ τοσουτων οντῶν εφ οἰς τοὺς 

357 3 7 ⸗ ΄ »»»ν 

ἄλλους ἔξεστιν ἀποκτινγύνωι, " μόνον ἀνθρώπων. εἐκείνον 
δ — * ῳ 2 ᾽ -“ ΄ ΕΝ δί 

64 μη ἐπὶ τούτοις ἐξέσται ἀποκτέϊνωι. φέρε, ἂν δέ τι 
* * 7 2 ΠΝ ἡ ἢ * — 

συμβῆ τοιοῦτον οἷον ἴσως ἤδη τῳ καὶ ἄλλῳ, ἀπαλλαγῇ το 

μὲν ἐκ Θράκης, ἐλθὼν δὲ εἰς πόλιν " οἰκῇ σου, τῆς. μὲν 
᾽ ͵7͵ * δὲ 4' —* -" ΦΦ. 2 

ἐξουσίας μηκέτι κύριος ὧν δὲ ἧς πολλὰ " ποιέῖ τῶν ἀπει- 
΄ 5 Ν * * ϑ 9 Ν μου θ ΄ὕ 

ρβήμενων uTo τῶν γομφῶν, τοῖς ε εσί Xx τῶὶς δπῚ υμιι- 

ΟΣ] 2 »"» 7 357 ΕΝ “ * 

«ἰς ταῦτ " ἐεπιχείρων πρᾶττειν, ὦλλο τι ἡ σιγωντῶ δεή- 
͵7 2 δ Ἂς ε 3 Ν 3 » 7 

σει Χαρίδημον ἐᾶν αὑτὸν ὑβρίζειν; οὐ γὰρ ἀποκτεῖναί γε τ5 

ἀσφαλές, οὐδὲ τιμωρίαν λαβεῖν ἣν δίδωσιν ὁ νόμος, διὰ 

ἱ ἐπὶ ante θυγατρὶ om. F.S.V. 
Κ ἢν} ἢ ἣν ν. 
' τῳ V. O. τινὶ Ε, τινὰ ὅ. k. τ. 

5... 
τ ἄνδρες om. v. 

5 φιλίους rescripsi pro librorum 
φίλους. 

9 φιλίων) φίλων V.O. K.F. s. v. 
Ρ τούτων vulg. τοῦθ᾽. 

4 ἑκάτερον] ἑκάτερα k. 8. ν. 
Τ᾿ εἰ om. 8, 
5. μόνον] μόνων V.O. 
t ἤδη om. Κ. ᾿ 
ἃ οἰκῇ] εἰκῇ r. 
* ποιεῖ οἵη. r. 
Υ ὑπὸ] ἀπὸ k. 
5. ἐπιχειρῶν] ἐπιχειρῇ Κι ν, 



ΝΒ. Δ — λων δι. δὰ 

Ρ. δ38, 629ς. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. γ13 

δς τὸ ψήφισμα " τουτί. καὶ μὴν εἴ τις ἢ ἐκεῖνο ὑπολαμβά- 
γει ποῦ " δὲ γένοιτο ἂν ταῦτα ; τί κωλύει κἀμὲ λέγειν 
τίς δ᾽ ἂν ἀποκτείναι Χαρίδημον; ἀλλὰ μὴ τοῦτο σκο- 
πῶμεν᾽ ἀλλ᾽ ἐπειδήπερ ἐστὶ τὸ φεῦγον Ψψήφισμα οὐκ :ο 
ἐπ᾽ ἤδη γεγενημένῳ τινὶ πράγματι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοιούτῳ ὃ 

᾿ς μηδ᾽ εἰ γενήσεται μηδεὶς εἶδε, τὴ τὸ μὲν τοῦ μέλλοντος ἔσε- 

σθαι κοινὸν ἀμφοῖν ὑπαρχέτω, πρὸς δὲ τοῦτο ὑποθέντες 
ἀνθρωπίνως τὰς ἐλπίδας ὅ οὕτω σκοπῶμεν, ὡς τάχ᾽ ἄν, τς 

66 εἰ τύχοι, καὶ τούτων κἀκείνων συμβάντων. λύσασι μὲν 
τοίνυν τὸ ψήφισμα, ἃ ἂν ἄρα συμβὴ τι παθεῖν ἐ ἐκείνῳ, εἰ- 
σὶν αἱ “ κατὰ τοὺς νόμους ὑπὲρ αὐτοῦ τιμωρίαι" ἐῶσι δέ, 
ἂν ἄρα ἐ ἐκεῖνος ζῶν ἀδικὴ τινά, ἀνήρηται τοῖς ὑβριζομένους 
ἡ μετὰ τῶν νόμων δίκη. ὥστε πανταχῇ καὶ ἐναντίον ἐστὶ 630 

τοῖς νόμοις τὸ ψήφισμα καὶ λῦσαι συμφέρει. 

6) Λέγε τὸν μετὰ ταῦτα νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 
Καὶ ἐὰν φέροντα ἢ ἄγοντα βίᾳ ἀδίκως εὐθὺς ἀμυνόμενος κτείνῃ, ς 

Γ γηποινεὶ ξ τεθνάναι. 

ἴλλλα ταῦτα ἐφ᾽ οἷς ἔξεστι ἢ κτέϊναι. ἐὰν ἄγοντα ἢ 

φέροντα βία ἀδίκως εὐθὺς ἀμυνόμενος κτείνῃ, ᾿ γηπ οινεὶ 

68 τεθνάναι κελεύει. θεάσασθε πρὸς Διὸς ὡς εὖ τῷ μὲν 

ὑπειπῶν, ἐφ᾽ εἷς ἐξεῖναι κτείνειν, } προσγράψαι τὸ εὐβὺς το 

" ἀφέλε τὸν τοῦ βουλεύσασθαί ' τι κακὸν χρόνον" "᾿ τῷ 

δὲ ἀμυνόμενος γράψαι δῆλοι τῶ πάσχοντι διδοὺς τὴν 

ἐξουσίαν, οὐκ ἄλλῳ τινί. ὁ μὲν δὴ νόμος " διὰ ταῦτα εὐ- 

τουτοῖ k.v. Ἀ κτεῖναι! κρίνα, ἵκ,τ.5, οἱ γρ. F. 
Ὁ ἐκεῖνο] ἐκεῖνος τ. ἡ γηποινεὶ} γηποινὶ ΓΤ, 5, μ 
“ δὲ ροκὲ ποῦ om. τ. 5. } —— - Ε, 
4 ὅτω 5, Ὑ. Ο. σοἰοεῖ οὕτωσί. προσγράψας τ. 
“ κατὰ τοὺς νόμους κατὰ νόμους, Χ ἀφεῖλε) — 5 r. 5. v. 
Γ γηποινε}} re k.r. οἱ cor - om. pr. 

rectus 5. τ᾿ τῷ τ- γράψαι] τὸ --- γράψας K. 
5 τιθνάνα.Ἶ τεθνάναι κελείει ν. 5 διὰ ταῦτα ὁη!. 5. 
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θὺς ἀμυνομένῳ " δέδωκεν ἀποκτιννύναι, ὁ δ᾽ οὐδὲν εἴρηκεν κε 
ἀλλ᾽ ὡν λῶν, Ρ ἄν τις ἀποκφείνῃ, [᾿ κἂν δικαίως, κἂν 

69 ὡς οἱ νόμοι. διδόωσιν. ἀλλὰ νὴ Δία. συκοφαντοῦμεν τὸ 

νρέγμα: τίνα γὰρ οἴσει ἢ * βίᾳ ἀδίκως Χαρίδημος: 
πάντως ἀνθρώπους. ἴστε γὰρ ε δήπου τοῦθ᾽, ὅτε πιώντεξ ὃ 
5 7 "ἐν ων * --Οὄ ὧν 2 ἔσε- 

στρατεύματ᾽ ᾿ ἔχοντες, ὧν ἂν " οἴωνται κρείττους 20 

σθαι, ἄγουσι καὶ ᾿ φέρουσι χρήμωτ᾽ αἰτοῦντες. Υ εἶτ᾽ οὐ 
δεινόν, ὦ γὴ καὶ θεοί, καὶ φανερῶς παράνομον, οὐ μόνον 

πο» Ζ ͵΄ 9 * — 
παρὼ τὸν Ὑεγρώμιμένον νόμον α πωρὼ τὸν κοι- 

ν " ἁπάντων " ἀνθρώπων, τὸν ἄγοντα “ ἢ φέροντα βία 
τανε: ͵ ͵ . »»»" ἡ. Ὁ... αἰ τἀμὼ ἐν πολεμίου μοίρω μὴ ἐξεῖναι “ ἐμοὶ “ ἀμύνεσθαι, 1:5 

{» δὲ λυ εἾ 7Ζ 9» 7 7 
εἴγε μηδὲ ὃ τοῦτον τὸν τρόπον ἐξέσται Χαρίδημον ἄπο- 

κτένωι, ἀλλ᾽, ἢ ἐὰν ἀδικῶν ἄγη καὶ φέρη βία τά τινος 

ληϊζόμενος, ἀγώγιμος ὁ κτείνας ἔσται, τοῦ νόμου διδόν- 
τος, ἐὰν ἐπὶ τούτοις, ἀθῷον εἶναι; 

70 Λέγε τὸν μετὼ ταῦτα νόμον. 
ΝΟΜΟΣ. 640 

Ὃς ἄν ἄρχων ἢ ἰδιώτης ἱ αἴτιος ἡ τὸν θεσμὸν Κα συγχυθῆναι 
τόνδε, ἢ ' μεταποιήσῃ αὐτόν, ἄτιμον τὰ εἶναι καὶ Ὁ παῖδας ἀτίμους 
καὶ τὰ ἐχείνου. 

Ἤκούσατε " μὲν τοῦ νόμου "λέγοντος ἄντικρυς, ὧΞϑ 
o δέδωκεν} δέδωκεν εὐθὺς ν. ς ἢ φέροντα om. V. εἰ pr. O. 
Ρ ἄν] ἐὰν Ὁ. — — 
4 κἂν δικαίως om. F.s.V. εἴ pr. —E ἐδὼ Β. ἀμύ- 

* δ, Ὁ νάσθαι Κα. Υ. s. V. 
** —*88 ΦΥ͂ che] εἰ Κκ. τ. 5. - στρατεύματ᾽]) στράτευμα 5. Υ. ΩΣ, ὧν τρόπον] τὸν τρόπον 

,. V. ⸗ 

τοῦτον V. 
ἱ ἔχοντες] ἔχοντες οὗτοι k. ΤΥ. 8. V. » δδ»} δᾶν οοττεδίαδ κ 

. ἡ οἴωνται] οἴονται F. ΕἾ ἢ Δ ἷ 
ἱ αἴτιος] ἢ αἴτιος Υ΄ 8. 

φέρουσι χρήματ᾽.) φρίττουσι Κ συγχυθῆναι συγχεῖναι Υ. 
κτήματ᾽ Τ, Ι 7 ΄ 

Υ εἶτ᾽ ἔπειτ᾽ ν. εἶτα τοῦτ᾽ Κ, — 
5 καὶ post ἀλλὰ οἴη. Ὁ. Υ 
1. ἁπάντων) ἁπάντων τῶν Κιν. ο μὲν — οὔ 5 
b 0. 

* ἢ — ἀνθρώπων γΟΜῸΥ Ρ λέγοντος ante? ὡς ponunt k. τ. 



κω ἀῶ ΣΝ" χὰ ἸῸῈἜ 73 

Ρ. 640. ΚΑΤᾺ ἈΡΙΣΤΟΚΡΆΤΟΥΣ. 715 

Ὁ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὃς ἂν ἄρχων ἡ ἰδιώτης αἴτιος "ἡ " τὸν 

θεσμὸν συγχυθῆναι τόνδε, ἡ ̓ μεταποιήση " αὐτόν, ἄτιμος 
71" ἔστω καὶ οἱ παῖδες ᾿ καὶ τὰ ἐκείνου. ὧρ᾽ οὖν μικρὰν ἢ 

φαύλην πρόνοιαν " ἔχειν ὑμῖν ὁ θὸς τὸν νόμεν δοκεῖ, ὅ ὅπως το 

"άμοε. ἔσται. καὶ μήτε συγχυθήσετει ΜΝ αὖ μεταάποιη- 
θήσεται; ἀλλ᾽ ᾿Αριστοκράτης οὑτοσὶ "μικρὰ ⸗ 

5 αὐτοῦ Ἰαύτο μεταποιεῖ καὶ συγχέϊι. τί γὰρ ἄλλο "“ ἐστὶ τὸ 

μεταποιεῖν, ἢ ὅταν ἔξω τῶν τεταγμένων δικαστηρίων καὶ 
ὅρων, ὧν εἴργεσθα: “ δεῖ, διδῷ τις τὰς τιμωρίας, καὶ " τὸ τς 
λόγου τυχεῖν ἀναιρῶν ἐκδότους ποιῇ ; τί δ᾽ ἄλλο ' τὸ 

— ΓΝ : , " ͵ - " “- 

συγχέϊν, ἢ ὅταν ἑξης οὑτωσὶ πάντα τἀναντία τῶν ἐν τοῖς 

πον νῶν γεγμεμμέν γράφῃ; 
Οὐ τοίνυν " Ξούτούν μόρον τοὺς ἡόμδυς ὦ" ἄνδρες ̓ Αθη.- 

γάῖοι παραβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ ἄλλους πολλοὺς οὺς ἢ οὐ το 
— διὰ τὸ πληθος. ἀλλ᾽ ἐν κεφαλαίῳ 

λέγω" ὁπόσοι — περὶ τῶν φινικῶν δικαστηρίων εἰσί, 

καλεῖσθαι λέγοντες ᾽ —2 ————— τοὺς ὥγω- 

νιζομένους ἢ ̓  ἄλλ᾽ ὁτιοῦν — — " πάντας ὑπερ- 
βέβηκε τούτους καὶ πᾶσιν ἐναντίον εἴρηκε το ψήφισμα 25 

τουτί, οὖ γὰρ " οὐ κλῆσις, [οὐ κρίσις, οὐ μαρτυρία συν- 
᾿ εἰδότος, οὐ διωμοσία, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αἰτίας εὐθὺς ἡ τιμωρία 

Ἷ 4 ἢ.7] δεῖν Υ. 

«ἢ ἦ Ὁ! ο ἰόν hoe αἴτιος ἢ τ τηκρίας τ φερημςϑα 
—* ponit τὸ post ΟἿ), Γ 

om. 8. 5. γεγραμμένων γράφῃ} γεγραμ.- 
4 μετακπκοιήσοι k. μένους γράφειν Υ. 
5. αὐτέν v. 5 τρύτους μένον} μόνον τούτους ν 
* ἔστω) ἔσται V. ᾿ ἄνδρες om. ν. 
— * post c om. Υ΄. οἱ pr. Ὁ, 

——— ——— — 
πὶ προστάττοντες} προτάττοντεςΥ΄.. 

— Fο. — — τ 
μεν) δὐτὸν ἐ,, " πάντας ἅκαντας Ἐ.Ο. 

εὐστὶ) ἔστω; Κ. “ [τ κλῆσι() ἡ κλῆσις τ΄ 



γιό ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΗ͂Ι. 

ῃ " 7 « ἣΝ 

γέγραπται, καὶ ἢ αὕτη ἣν ἀπαγορεύουσιν οἱ νόμοι, τί ἂν 
— * " “ 

73 ἄλλο τις ὃ εἴποι; καίτοι ταῦτα πάντα ἐπὶ πέντε δικα- 
΄ » Ν 7 

στηρίοις γίγνεται προστεταγμένα τοῖς νόμοις. νὴ Δία, 64: 
᾿᾽ »-»Ἢ Ἁ Ἵ ᾽ 2 

ἴσως εἴποι τις ἄν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐδενός ἐστ᾽ ἄξια 
Ἴ τ ΄ ὰ ὃν τ οὐδὲ δικαίως " εὑρημένα, ἃ δ᾽ ἔγραψεν οὗτος, δίκωιω καὶ 

7 4* — 

καλά; ἀλλὼ τοὐναντίον τούτου μὲν "τοῦ ψηφίσματος 
⸗ ᾽ ΄ ὦ 4 ΔΑΝ 7 ᾿ 

ἐ οὐκ οἷδ᾽ " εἴ τι δεινότερον γέγονε πώποτ᾽ ἐν ὑμῖν, τούτων 5 
* 7 ε ᾽ ᾿ " * 

᾿ δὲ τῶν πάντων, ὁπόσα ἐστὶ δικαστήρια ἐν ἀνθρώποις, 
᾽» Δ "“ 7 4 . 9 7 ,ὕ 

γ4 οὐδὲν οὔτε σεμνότερον οὔτε δικαιότερον φανήσεται. βούλο- 
Φ ὦν * Ν ΄ ἃ Ν 7 Ν Ν 

μαι δ᾽ εἰπέϊν διὰ βρωχέων, ἃ καὶ ζηλόν τινα καὶ τιμὴν 
᾽΄ »“ ͵7 ε ΄ Ν —9)P * σθ 3 ΄ 

φέρει τῇ πόλει ῥηθέντα, καὶ ἡδίους ἔσεσθε ἀκούσαντες. 
᾽ ν᾽ »" ε 3 —X* 

ἄρξομαι δ᾽ ἐντεῦθεν, ὅθεν μάλιστα μαθήσεσθε, ἐπὶ τὴν το 

δωρεὰν ἐπανελθών, ἢ ἥ τῷ Χαριδήμῳ δέδοται. 

5 Ἡμεῖς, ὦ ἐἄνδμς ᾿Αθηναῖοι, “Χαρίδημον ἐποισάμεθα. 

πολίτην, καὶ διὰ τῆς δωρεᾶς ταύτης μετεδώκαμεν αὐτῷ 

καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ νομίμων καὶ πάντων ᾿ ὅσων περ 15 
⸗ —2 Ψ᾿ ς«»»Ἕν X ἃ Ν 5 ς«»ν ᾽ 

αὐτοῖς μέτεστιν ἡμῖν. πολλὼ μεν δὴ παρ ἡμῖν ἐστὶ 
Ζ "»"᾿᾿ “" 3 ἃ ὃν A ϑ'᾽ 7 a ἰδι *  « 

τοιαῦτω οἵω οὐχ, ἑτέρωθι, ἕν δ᾽ οὖν ἥ ἰδιώτατον πάντων 

καὶ σεμνότατον, τὸ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ δικωστήριον, ὑπὲρ οὗ 
— 2 — —— Γ΄ 

τοσαῦτ᾽ ἔστιν εἰπεῖν κωλὼ παραδεδομένα καὶ μυθώδη, 
ν᾽ Δ —23 * E 2 «“ Ν ΕΣ Ν "7 

καὶ ὧν αὐτοὶ μῶώρτυρες ἐσμεν, ὁσώ περὶ οὐδενὸς ἄλλου :ο 

δικαστηρίου" ων ὡσπερεὶ δείγματος " ἕγεκῳ ἄξιόν ἐστιν 
"6 ἕν ̓  δύο ἀκοῦσαι. τοῦτο μὲν τοίνυν τὰ παλαιά, ὡς ἡμῖν 

“ ἀκούειν παραδέδοται, ἐν μόνῳ τούτῳ τῷ δικαστηρίῳ 

4 δίκας φόνου θεοὶ καὶ δοῦνωι καὶ —* ἠξίωσαν. καὶ 

Ρ» αὕτη] αὐτὴ k.v. Σ ὅσων περ] ὅσων περὶ 8. 
4 εἴποι---ονὴ Δία om. 8, 2 τοιαῦτα) * r. s. 

" εὑρημένα] εὑρημένα F. ἃ Ἰδιώτατον —— Ο. ἐδιαί- 
" τοῦ ψηφίσματος) ψήφισμα Κιτ.8. τατον k. ν. 
t οὐκ οἶδ᾽ δηλοῖ δ᾽ 5. Ὁ ἕνεκα] ἕνεκεν ν. 
υ εἴ τι ὅτι Κα ν. ς ἀκούειν] ἀκοῦσαι k. ν. 
Υ δὲ om. 8. 4 δίκας φόνου. θεοὶ] θεοὶ δίκας φό- 
χ ἄνδρες om. v. γου Κιν, 
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δικασταὶ γενέσθαι διενεχθεῖσιν ἀλλήλοις, ὡς λόγος, λῶν» 1:5 

- βῶν μὲν " Ποσειδῶν ὑπὲρ ᾿Αλιῤῥαθίου τὸῦ υἱοῦ παρὰ 

ΠΆρεως, δικάσαι δὲ Ἑὐμενίσι καὶ δ᾿ Ορέστη οἱ δώδεκα 

θεοί. καὶ τὰ μὲν δὴ παλαιὰ " ταῦτα, τὰ δ᾽ ὕστερον᾽ 

77 τοῦτο μόνον τὸ δικαστήριον ' οὐχὶ τύραννος, οὐκ ὀλιγαῤ- 
τ χία, οὐ δημοκρατία τὰς φονικὰς δίκας ἀφελέσθαι τε- 642 

—— ἀλλὰ πάντες ἀσθενέστερον ἂν τὸ δίκαιον ἐὑρεῖν 

ἡγοῦνται πε τούτων αὐτοὶ τοῦ παρὰ τούτοις εὑρημένου 
δικαίου. πρὸς δὲ τούτοις τοιούτοις οὖσιν, ἐνταυθοϊ μόνον 9 
οὐδεὶς πώποτε οὔτε φεύγων ἁλοὺς οὔτε διώκων ἡττηθὲς 

78 ἐξήλεγξεν ὦ ὡς ἀδίκως ἐδικάσθη τὰ κριβώντα. ταύτην τοῖ- 
γυν τὴν φυλακὴν καὶ τὰς ἐν ταύτη γνομίμους τιμωρίας 

—— ὁ γράφων τὸ ψήφισμα ' τοδ ζῶντι μὲν ἐξου- 
σίαν γέγραφε τῷ Χαριδήμῳ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούληται, το 
ταν Δί τι τῶς οἰκείως συκοφαντίαν δέδωκεν. σκέ- 
Ψάσθε γὰρ " οὑτωσί. ἴστε δήπου τοῦθ᾽ ἅπαντες, ὅτι ἐν 
᾿Αρείῳ πάγῳ, οὗ δίδωσιν ὁ νόμος καὶ κελεύει " τοῦ φόνου 

79 δκάζισθαι, πρῶτον. * διομται κατ᾽ ἐξωλείας αὑτοῦ 
καὶ γύως καὶ οἰκίας " ὅ τινα αἰτιώμενος εἰργάσθαι τε ῖς 
τοιοῦτον, εἶτ᾽ οὐδὲ τὸν τυχόντα τιν᾽ ὅρκον ἢ τοῦτον ποιήσει 

ἀλλ᾽ ὃν οὐδὲς ὄμνυσιν ὑπὲρ οὐδενὸς ἄλλου, στὼς ἐπὶ τῶν 
; τομίων κάπρου καὶ πὸ καὶ ταύρου, καὶ τούτων ἐσφαγ- 

μένων ὑφ᾽ ὧν δέ καὶ ἐν αἷς ἡμέραις " καθήκει, ὥστε καὶ 10 

ἐκ τοῦ χρόνου καὶ ἐκ τῶν μεταχειριζομένων ἅπαν, ὅσον 
8ο ἔσθ᾽ ὅσιον, πεπρᾶχθαι. καὶ μετὰ ταῦτα ὁ τὸν τοιοῦτον 

ὄρκον ὀμωμοκὼς οὕπω πεπίστευται, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐξελεγχθὴ 

“ Ποσειδῶν) ποσειδῷ Κι τ. 5. ᾿ τοῦ] τουτὶ ἰς, r. 5. ν᾿ 
ἐκ Αρεως} ἄρεος ν. πὶ οὑτωσὶ] οὗτωσέν τ. 

— Ὅρίστῃ] μέσαι γτιτι ὀρέσταις ἢ τοῦ ante φόνου ΟΥ, * 
ὁ τινα ἕν τινὰ τ. 5. εἴ τινα ν. 

Ὑ τα μεν τοιαῦτα ἐκ... et correctus k. 
ἱ οὐχὶ) οὐ Υ.0. Ρ τοῦτον} τοῦτο δ. Υ, Ὁ. κι, τιν. 
ἀ ἡγοῦνται! ἡγοῦντο. 4 καθήκει προσήκει ἵει v. 
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μὴ λέγων ἀληθη, τὴν ἐπιορκίαν " ἀπενεγκώμενος τοῖς ἑαυ- 

τοῦ παισὶ καὶ τῷ γένει πλέον οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἕξει. ἐὰν δὲ :5 
δόξη τὰ δίκαια ἐγκαλεῖν καὶ ἕλῃ τὸν δεδρωκότα τοῦ φό- 

νου, οὐδ᾽ οὕτω κύριος γίγνετωι τοῦ ἁλόντος, ἀλλ᾽ ἐκείνου 
ἃ ε 7] 7] ΓῚ * ῳι  Φ ΄ ι — 

μὲν οἱ νόμοι κυριοι " κολώσωι κωὶ οἱς — “— ταυ- 

τῶ, τῶ δὲ ἐπιδεῖν διδόντα δίκην ἔξεστιν, ἢ ἣν ἐτάζο ὁ ὁ "6- 643 

8ὶ μος, τὸν ἁλόντα, πέρα δ᾽ οὐδὲν “ τούτου. καὶ τῷ μὲν 

διώκοντι ὑπάρχει ταῦτω, τῷ δὲ φεύγοντι "ἡ τὼ μὲν τῆς 
δ ΠΕΣ ΜΝ γ᾿ προ “ δὲ ἔ τιν ͵ 
Ἰωμοσίας ᾿ ταὐτώ, τὸν πρότερον δὲ ἔξεστιν εἰπόντω λόγον 

μεταστῆναι, καὶ οὔθ᾽ ὁ διώκων οὔθ᾽ οἱ δικάζοντες οὔτ᾽ ς 
5 ᾽ “Ἢ 7 

"ἄλλος ἀνθρώπων οὐδεὶς κύριος κωλῦσαι. τί δήποτ᾽, 

82." ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει ; ὅτι οἱ ταῦτ᾽ ἐξ ἀρχῆς 
᾿ ε δ᾽. Ἦ . τὼ νόμιμω διαθέντες, οἵτινές ποτ᾽ ἦσαν, εἴθ᾽ ἥρωες εἴτε 

θεοί, οὐκ ἐπέθεντο τὸς ἀτυχήμασιν, ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνως το 
» 7 ᾽ ε ᾿ »΄» — 

ἐπεκούφισαν, εἰς ὅσον εἶχε κωλῶς, τὰς συμφοράς. ταῦὺ- 

τὰ μέντοι πάντω οὕτω κωλῶς καὶ νομίμως ἔχοντα ὁ 
. - J 

γράφων το ψήφισμα τουτὶ παραβεβηκὼς φαίνεται" ἕν 
΄- ᾿ δ᾽ — »-᾿ » Ἂ ΕἸ »"-: 7 b »Ὰ» 7 

γὰρ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἔνι τούτων ἐν τῷ ψηφίσματι " τῷ τούτου. κς 
καὶ πρῶτον “ μὲν ἧπαρ ἕν τοῦτο τὸ δικωστήριον καὶ παρὰ 

΄ 

τοὺς γεγρωμμένους “ νόμους καὶ ᾿ τὔγρωφω νόμιμα τὸ 
ψήφισμα, εἴρηται. 

8 7 δ᾽ g “ δι 7 Ν ἂν ὁ 7 * — 

3 Δεύτερον ἐτέρον θικωστήριον τὸ τῶν ὠκούσιων φόνων 20 
7 Ζ΄ " * 21 Π δι Ν ςε ὡς 

φανήσετωι; συγχέων, τὸ ἐπὶ Ιαλλαωθίῳ, καὶ τοὺς πωρὰ 

- 

ἁ — 

————— ἃ παρ᾽ ἕν τοῦτο τὸ δικαστήριον 
ἐπενεγκάμενος Κκ. "ἀνε 2 παρ᾿ ἕν τοῦτο δικαστήρίον P. παρ 
κ κολάσαι] —— k.r.s. ἑνὸς τοῦτο τὸ δικαστήρων Ὑ, «αὐ 

——— ἑνὸς τούτου δικαστηρίου S. παρ᾽ ἑνὸς 
ἃ χούτου] τούτου Ἐ, τοῦ δικαστηρίου k. παρ᾽ ἑνὸς τούτον 
Χ τὰ μὲν οτη. 8. τοῦ δικαστηρίου r.s. vulgatam cor· 
Υ ταὐτά] ταῦτα r. τοιαῦτα V. recti habent O. v. 
2 ἄλλος] ἄλλων Κ. Υ, 5. 5 νόμους om. 8. οἵ pr. V. 
ἃ ἄνδρες om. v.  τἄγραφα] ἄγραφα S. V. Ο. τ. 
Ὁ τῷ τούτου] τούτῳ Kk. ν. 80} 0. 
ς μὲν} μὲν εἰ Ἐ, ὅ ἕτερον] ὕστερον Ὁ. 
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τούτῳ νόμους παραβαίνων. καὶ γὰρ ἐνταῦθ᾽ ὑπόκειται 

πρῶτον μὲν διωμοσία, δεύτερον δὲ λόγος, τρίτον δὲ γνῶσις 

᾿ τοῦ δικαστηρίου, ὧν οὐδὲν ἐστιν ἐν τῷ τούτου ψηφίσματι. 25 

ἂν δ᾽ ἁλῷ καὶ δοκῇ τοῦργον εἰργάσθαι, οὔθ᾽ ὁ διώκων τοῦ 
84 δεδρακότος κύριος, οὔτ᾽ ἄλλος οὐδὲς πλὴν "ὁ νόμος. τί 

οὖν ὁ νόμος κελεύει; τὸν ἁλόντα ἐπ᾽ ἀκουσίῳ φόνω ἔν 

τισὶν "εἰρημένοις χρόνοις ἀπελθεῖν 'τακτὴν ὁδὸν καὶ φεύ- 
γεῖν, ἕως ἂν αἰδέσηταί τινα τῶν ἐν γένει τοῦ πεπονθότος. 6,4 
τνικαῦτα, "δ᾽ ἥκειν δέδωκεν ἔστιν ὃν τρόπον, οὐχ, ὃν ἂν 
ἀλλὰ καὶ θῦσαι καὶ καθαρθηνα; καὶ ἄλλ᾽ ἄττα 

* " διείρηκεν, 2 χρὴ ποιῆσαι, ὀρθῶς ὦ "ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι 5 

85 »πάντα ταῦτα λέγων ὁ νόμος. καὶ γὰρ τὸ τῶν ἀκουσίων 

ἐλάττω τὴν τιμωρίαν “ἢ τῶν ἑκουσίων τάξαι δίκαιον, καὶ 
'τὸ παρασχόντ ἀσφάλειαν ἀπελθεῖν "οὕτω προστάττειν 
φεύγειν ὀρθῶς "ἐστὶν ἔχον, καὶ "τὸ τὸν κατιόνθ᾽ "ὁσιοῦν 
καὶ καθαίρεσθαι ἐπμίμαν τισί, καὶ τὸ τοὺς νόμους κυ - τὸ 

βίους ἁπάντων εἶναι, καὶ ᾿πάντα ταῦτα ἔχει καλῶς. 
ταῦτα τοίνυν ἅπαντα δικαίως οὕτω διορισθώτα ὑπὸ τῶν 

ἐξ ἀρχῆς — ———— παρέβη γράφων τὸ ψήφισμα 
οὑτοσί. ταῦτα μὲν δὴ δύ 79 τηλικαῦτα καὶ τοιαῦτα διοις 
καστήρια καὶ νόμιμα ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου παραδεδομένα 

οὕτως ἀναιδῶς "ὑπερπεπήδηκεν. 
. 86 Τρίτον δ᾽ ἕτερον πρὸς τούτοις δικαστήριον, ὃ πάντων 

δ ὁ γόμος οτι. Κ. τ᾿. 5. τ, 5. 
ἱ κελεύει κωλύει τ. " οὕτω οὐ correetus in υἱὶ - 
ἈΚ εἰρημένοις] ὡρισμένοις Κι V. uma lĩttera ν. 
— — τὸ κατὰ τὴν — — ὀρυὴν ἔχμο) ἔων δετί τι 
w δ' ὅκε,»ἢ δίχην ν, " σὺ δηΐο τὸν om. k. 
5 διείγηκο») ϑὴ εἴρηκεν ν. Χ ὁσιοῦν) vulg. ὁσιεῦσθα;. 
5 ἄνδρες οτοὴ. v. Σ γομίμοις τοῖς νόμοις Ὑ. 0. 
Ῥ πάντα ταῦτα] ταῦτα πάντα Ὁ πάντα ταῖτα)]Ί ταῦτα πάντα 

κι ν. F. σὶν, 
Ἵ ἡ τῶν] ἢ τὴν τῶν Κ'ν, , Αὐπερπεπήδηκε ὑπερβέβηκε γρ. F. 
Τ᾿ τὺ παρασχόντ᾽ τῷ ταρασχόντι 
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* * " Ὕ ΄ » ᾿ — 

ἀγιωτάτα τούτων ἔχει καὶ φρικωδέστατα, ἂν τις ὁμολογη 
»ἽἪΆ7 . — ΄ “ ᾿ 

μὲν κτεῖναι, ἐννόμως " δὲ φῇ δεδρακέναι. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ 
" »Ἥ Φ' “ ᾿ 

τὸ ἐπὶ “ Δελφινίῳ. δοκοῦσι γάρ μοι, ὦ "ἄνδρες “ δικῶ--:ο 
“ “» "-᾿ "-»" ε ᾿ 7 ᾿ 

σταΐ, ζητῆσαι τοῦτο πρῶτον ἁπάντων 'οἱ περὶ τούτῶν ἐγ 
» “ Ν , ἃ -Ὁ 7 — 9. Δ΄ Ν 7 : 

ἀρχὴ τὰ δίκαια ὁρίσαντες, πότερ οὐδένα χρή φόνον οσιον 
7 " Γ ἔσθ᾽ ε᾽ ΄ d ⸗ 

εἶναι νομίζειν ἢ τινά γ᾽ ὅ ἔσθ᾽ ὅσιον νομιστέον, λογιζόμενοι 
δ » » J ε »" — 

δ᾽ ὅτι μητέρω ᾿Ορέστης ἀπεκτονὼς ὁμολογῶν θεῶν δικασ-- ἐς 
* Ν ᾿ 7 7 δ ⸗ J 7 

τῶν τυχὼν ἀποφυγγάνει, νομίσωι δικωιὸν τιν εἰναί φό- 
᾿ ΕΝ Ν 7 ἮΝ 

γον᾿ οὐ γὰρ ἂν τώ γε μὴ δίκαιω θεοὺς ψηφίσασθαι. ὡς 
* — ⸗ ͵᾽7 " 

δὲ τοῦτο ἐνόμισαν, γράφουσιν ἤδη καὶ διορίζουσι σαφως 
» »)χμν Φ΄  »ν ᾽ 7 ᾽ δ ν--ὦ 7 — — 

87 ἐφ᾽ οἷς ἐξεῖναι " ἀποκτιννύνωι. ἀλλ᾽ οὐχ, οὗτος οὐδὲν ἀφει- 645 
᾽ ἧἶν.. ΄“ ᾽ * 

λεν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς, ἐών τις ἀποκτείνῃ Χαρίδημον, κἂν δὲ- 

καίως, κἂν ὼς οἱ νόμοι διδόασιν, ἔκδοτον ποιέ!. καίτοι 
2 Ν 7 δύ κ- » 

πασίν εἰσι πρώγμωσι καὶ λόγοις Φύο προσθηκαι, ἢ τοῦ 
; δ Υ J ἀδ' ᾿ ἃ εἶ ᾿ Ά, Ν 9 ἃ, Ψ, ᾿» Δ 

ἡκώιου καὶ ὠσδικου ὡς ἀμῶ μὲν τὸ ὠὐτο πρώγμον οὐδὲν ς 
ἊΝ 7 * 2M ͵ ᾽ ν᾽ * Ν * ⸗ 

ἂν δύναιτο σχεῖν οὐδὲ λόγος οὐδείς (πῶς γὰρ ἂν δίκαια 
- 5. δὰ ΄ Ν 4 ᾧΨ ᾽ —* 

ὥμω ταὐτὼ καὶ μὴ γένοιτο!) τὴν ἑτέραν δ᾽ ἱἕκαστον 
" ᾿ ,ὕ Ν » σου “ Ν Ψ 

88 ἔχον δοκιμάζεται, κἂν μὲν τὴν ἄδικον φανῇ, πονηρὸν κρί- 
τὰ ὃ δὲ Ν δ 7) Ν Ν ᾿ J— 

ψετῶι, ὧν θὲ τήν — χρηστὸν καὶ κώλον. συ τοίνυν 

οὐδετέραν —— τούτων, ἄν τις ἀποκτείνῃ γράφων" το 

ἀλλ᾽ ἀόριστον ο εἰπὼν αὐτὴν τὴν αἰτίαι, καὶ μετὼ ταῦτ᾽ 

εὐθὺς προσγρώψας ἀ ἀγώγιμον εἶναι, τρίτον τουτὶ δικασ- 
7 J 7 7 X 4 7 τήριον καὶ τὰ τούτου νόμιμω παραβεβηκὼς “φαίνει. 

* 

89 Τετάρτον τοίνυν ἄλλο πρὸς τούτοις τὸ ἐπὶ Πρυτανείῳ. i 

Ὁ δὲ φῇ] δ᾽ ἔφη Υ. O. 
ς Δελφινίῳ] δελφινίων r. 
4 ἄνδρες om. v. 
ς δικασταί 8.0.0. om. 5. ce- 

teri ἀθηναῖοι. 
Γ οἱ om. 1.8. 
Ἑ ἔσθ᾽ ἔσεσθ᾽ γ.8. ἔσεσθαι k. 
5 ἀποκτιννύναι ἀποκτεινύναι S. 

qui 516 ubique: ἀποκτειννῦναι 8. 
eadem constantia. 

ôce οὗ ὡς οὐχ οἱ V. 
Κα] ἥ τε Κιν. 
! ἕκαστον) ἕκαστον αἰτίαν F. k.v. 

et rec. margo O. 
τὰ ἂν] ἐὰν V. 

Ὁ τούτων] τοῦτον v. 
9 εἰπὼν αὐτὴν] αὐτὴν εἰπὼν ν. 

Ῥ προσγράψας] γράψας k. v. 
4 φαίνει S. ceteri φαίνῃ. 
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τοῦτο δ᾽ ̓ ἐστίν, ἐὰν λίβος. ̓ἢ ξύλον ἢ σίδηρος ἥ τι τοιοῦτον 

— — καὶ τὸν μὲν βαλόντα ἀγνοῖ τις, αὐτὸ 

δὲ "εἰδὴ καὶ ἔχε "τὸ τὸν * εἰργασμένον, τούτοις ἐν- 
— "λαγχάνεται. εἰ τοίνυν τῶν ἀψύχων καὶ μὴ μετ- 

τ φχόντων τοῦ φρονεῖν "οὐδέν ἐσθ᾽ ὅσιον, τοιαύτην ἔχον αἰ- 20 
τίαν, ἐᾶν ἄκριτον, ἦ που τόν γε ἀδικοῦντα μὲν οὐδέν, ἐὰν 
τύχῃ, θήσω δὲ ἀδικοῦντα, ἀλλ᾽ 5 γε ὄντα καὶ μετ- 
εἰληφότα τῇ τύχῃ τῆς αὐτῆς " ἡμῖν φύσεως, ἃ ἀνόσιον καὶ 

δεινὸν ἄνευ ὃ λόγου καὶ ψήφου ποιᾶν ἔκδοτον ἐπ᾿ αἰτία "9 
ος τοιαύτη. ̓ ς ; 

91. . Ἔτι; τοίνυν πέμπτον δικαστήριον "ἄλλο, θεάσασθε οἷον, 
ὑπερβέβηκε, τὸ ἐν Φρεαττοῖ. ἐνταῦθα "γάρ, ὦ "ἄνδρες 
᾿Αθηναῖοι, κελεύει δικας ὑπέχειν ὁ νόμος, ἐάν τις ἐπ᾽ 

ἀκουσίῳ φόνῳ πεφευγώς; μήπω τῶν ᾿ἐκβαλόντων αὐτὸν 
* ἤδεσμένων, αἰτίαν ἔχῃ ἑτέρου φόνου ἑκουσίου. καὶ "οὐχ, 6,6 

ὅτι δεῦρο οὐχ, οἷόν τε ἐλθεῖν αὐτῶ, παρεῖδεν αὐτὸν ὁ ταῦτα 
δέκαστα ἱτάξας, οὐδ᾽, ὅτι καὶ πρότερόν τι τοιοῦτον ἐποί- 

ἡσε, καὶ δὴ τὴν ὁμοίαν ἐποιήσατο πιστὴν αἰτίαν κατ᾽ αὐὖ- 

᾿9ατοῦ ἀλλα τό τε εὐσεβὲς εὗρεν ὅπως ἔσται; κἀκεῖνον οὐκ ς 

ἀπεστέρησε λόγου καὶ κρίσεως. τί οὖν ἐποίησεν: ἤγαγε 

—— "δ προσελθεῖν. — 

τόπον τινὰ ἐν —*8* καλούμενον, "ἐπὶ θα- 

“αν ἐστὶ τί κ᾿ τ᾿ κ.ν. ΡΨ ΑΝῚ 

ΝΥΝ «οὐχ ὕτῇ οὐδ᾽ ὅτι Ἐ. οἰδώτι Υ. 
Ο φὸ ον, Ο. Ο. εἰ correctus 8. 

(οὶ Κ λωγχάνεται) — k. " ἕκαστα) ἕκαστα δήπου ν. 

λαγχάνει τ.5, εἴ γρ. F. τα 

Ἐνῶ ἴα πικρία αι Β΄ απ ΩΣ α Ῥεῖ ν, 
———— A τεῦ οἷόν τε ἦν F. k. τ. 5, ν. 

* υ λόγου καὶ ὁπ. τ. 5. ᾿ “ΤῊ φρεάττου Ὗ. φρεά- 
ς ἄλλο om. sS. — 
9 γὰρ οἵα. κ,, ἡ θαλάττῃ] ἐπιϑαλάττιοων Υ. 

“ ἄνδρες ον, ν 
νοι, ΤΥ, 34 
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᾽ ᾿ ε Ἀ » ⸗ 7 ΄ — 2 

λάττῃ. εἶθ᾽ ὁ μὲν ἐν πλοίω προσπλεύσας λέγει, τῆς γῆς το 
᾽ ε ε » * 7 ν᾽ — 2. 

οὐχ, ἁπτόμενος, οἱ δ᾽ ἀκροῶνται καὶ δικάζουσιν ἐν τῇ γῇ 
κἂν μὲν ἁλῷ, τὴν ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις φόνοις δίκην ἔδωκε, 

7 * —J ᾿ ͵ 7 Ἁ "ἡ “»- ᾽ * 

δικαίως, ἐὰν δὲ ἀποφύγη, ταύτης μὲν ἀθῷος ἀφίεται, 
Ν μ΄» ς “Ο 7 7 Ρ Ν ἍΝ. 7, εἰ 

93 τὴν δ᾽ ἐπὶ τῷ “πρότερον φόνω " φυγὴν ὑπέχει. τίνος οὔν τῇ 
- 2 ε »“" " ΄ 

ποτὲ ἕνεκω ταῦθ᾽ οὕτω διεσπούδασται; ἴσον ἡγεῖτο ἀσέ- 
ε » »" " * 2 Ν — 

βημα ὁ ταῦτω διαιρῶν τόν τε ἀδικοῦντα ἐῶν καὶ τὸν ἀναΐ- 

τιον ἐκδιδόναι πρὸ δίκης. καίτοι εἰ περὶ τῶν ἀνδροφόνων 
4 "»" * ᾿ ᾿ 7 8 7 ἌΣ. 

τῶν ἤδη "κεκριμένων τοσαύτη "γίγνεται σπουδή, ὅπως 
ν , ε ᾽ 7 7 

λόγου καὶ κρίσεως καὶ πάντων ὁπόσα ἐστὶ δίκαιω " τεύ- 0 
"ες ᾽ "-»" 4 * -" 

ξονται περὶ τῶν ὕστερον αἰτιῶν, ἥ που περί γε τοῦ μήθ᾽ 
ε 7 »» φὶ, 9 ΄ 7 δέδι x2 J 
ἑωλωκότος μήτ᾽ ἐγνωσμένου, πότερον δέθρωκεν "ἢ οὐ καὶ 

7 9. " ἶν. 7 Ν 7 δ 7 ε Ε] ν᾿ τ — 

πότερ ἄκων ἢ ἑκών, πάνδεινον γράφειν ὡς —* τὸις 

ἐγκαλοῦσιν * εὐθὺς πρὸ δίκης]. 

94 Ἔτι τοίνυν "ἐστὶν ἐκτή ——— πρὸς ἁπάσαις ταύταις, ες 

ἣν ὁμοίως παραβὰς γέγραφε τὸ ψήφισμα " οὑτοσί. εἰ 
᾽ὕὔ »Ὕ"΄ 5» F 6 Ν Ἷ η ε 

πάντω ταυτῶ τίς ἡγνόηκεν, ἢ καὶ παρεληλύθασιν οἱ 
7 ᾽ * ἔδι 7 4 ΨΚ ΗΝ δὲ —* — 

χρόνοι ἐν ois εθει τούτων ἐκώστω σποίειν, ἡ δὲ ὥλλο τι οὐχὶ 
7 7 —X ᾽ν Ψ Ν ; Ψ 

βούλεται τούτους τοὺς τρόπους ἐπεξιέναι, τὸν ἀνδροφόνον 647 
Φ ἐπ αν ᾿ ᾿ — ε “᾿ Ν 5 

δ᾽ ὁρῶ “περμόντω ἐν τοῖς ἱεροῖς καὶ κατὰ τὴν ἀγοράν, 
᾽ 7 »" » ͵ὔ ᾽ ΕἸ ἀπάγειν ἔξεστιν εἰς τὸ δεσμωτήριον, δοὐκ οἴκαδε οὐδ᾽ 

7 ; ω ἯΝ 7 ᾽ -“» ᾽ 

ι “βούλεται, ὥσπερ σὺ δέδωκας. κἀνταῦθ᾽ ἀπαχθεὶς 

οὐδ ὁτιοῦν, ἱπρὶν ἂν κριθῆ, πείσεται, ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ἁλῷ, ς 
7 4 2* λ Ν ä * 

θανάτῳ ζημιωβήσεται, ἐὰν δὲ μὴ μεταλάβη τὸ πέμπτον 

o πρότερον 5.Ὗ.Ο. ceteri προτέρῳ. y εὐθὺς αὐτοῖς Κι. Υ. 5. ν. totum 
Ρ φυγὴ» δίκην Υ. 8. hoc εὐθὺς πρὸ δίκης οπι. P. ἂν V.O. 
4 τῶν ante ἤδη om.r.s. 2 ἐστὶν οἵη. v. 
Τ᾿ κεκριμένων) κεκρυμμένων Ν. ἃ οὗτοσ[ οὑτοσίν γ΄. 
" γίνεται οἵη. 8, Ὗ. οἵ pr. O. b καὶ post ἢ ὁπ. Υ΄ 8. 

post σπουδὴ ponunt Κ, τ, 8. Υ΄. ν — περιόντα P.S. V. O. 
t ὁπόσα] ὅσα k. ν. ἀ οὐκ] καὶ οὐκ K. 
ἃ τεύξονται τεύξωνται rec. Κ. ΝΣ βούλεταί τις P. ᾿. v. 
χ ἢ οὐἹ ἢ μὴ τ. Γ πρὶν om. V. et pr. Ο. 
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— χρίων. τρσοῤλήσει. 
95 ἀλλ᾽ οὐχ "οὗτος ἔγραψε ταῦτα, ἀλλὰ τὸν μὲν ἀθῷον 

αἰτιάσασθαι, τὸν δὲ ἄκριτον παραχρῆμα ἐκδίδοσθαι. ἐὰν το 
ο δέ τις ἀνθρώπων ἢ ἢ καὶ 'ὅλη πόλις τοσούτοις νομέμοις ἀναι- 

ρουμένοις ὅσοις ἐγὼ διεξελήλυθα, * τοσούτοις δικαστη- 
βίοις καταλυομένοις ὃ ὅσοις εἴρηκα, ἃ θεοὶ κατέδειξαν καὶ 
μετὰ ταῦτα ἄνθρωποι χρῶνται πάντα τὸν χρόνον, βοηθήση, is 

᾿ καὶ τὸν ὑβριζόμενον καὶ πταρανομούμενον ἀφέληται, ἔκ- 
σποδὸν ἔγραψεν εἶ εἶναι, καὶ οὐδὲ τούτῳ λόγον οὐδὲ κρίσιν 
᾿πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ τοῦτον εὐθὺς ἄνευ — κολάζει. 

πῶς ἂν ἢ ἡ δεινότερον γένοιτο ἢ παρανομώτερον τούτου ψή- 

φισμα; 
96 ᾿Αρά τις ἡμῖν " ἔτι λοιπός ἐστι νόμος; δεῖξον. "οὑτοσί. 20 
—* ὁτοῦτον.. 

ν ΝΟΜΟΣ. 
* ων βιαίῳ θανάτῳ ἀποθάνῃ, ὑπὲρ τούτου τοῖς προσήχουσιν 

᾿ἐἶναι τὰς ἀνδροληψίας, ἕως ἄν ἢ δίκας τοῦ φόνου ὑπόσχωσιν ἣ τοὺς ος 
. ἀποκτείναντας ἐχδῶσι. τὴν δὲ ἀνδροληψίαν εἶναι μέχρι τριῶν, 

“πλέον δὲ μή. 

97 Πολλῶν, ὦ ᾧ »ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι; καλῶς ἐχόντων “γόμων 

οὐκ οἶδ᾽ εἴ τινος ἧ ῥὲν οὗτος ἔχει καλῶς καὶ δικαίως ὁ 

— σκέψασθε γὰρ ὡς νομίμως καὶ σφόδρα ἀνθρωπί- 648 
τ΄ γῶς κῆται. ἐάν τις βιαίῳ θανάτῳ ἀποθάνη, φησί. πρῶ- 
ς΄ τοῦ μὲν δὴ "τῶτο προσγρώψας τὸ "βιαίῳ σύμβολον πε- 

ο ποίηκεν, ᾧ γιγνώσκομεν ὅτι, ἂν ἀδίκως, λέγη. ὑπὲρ τού- ς 

τ΄ τοὺ φησὶ "τοῖς προσήκουσιν εἶναι τὰς ἀνδροληψιίας, ἕως 

ΚΞ ἀκαγαγών} ἀπάγων Υ.0. Ὁ τοῦτον S. Ὑ. τ. τὸν νόμον 8. του- 
* οὕτως ν. τοὶ reliqui. 
ὅλη] ἕλη k. et eorrectus O » ἄνδρες om.v 

ε om. pr. k. 4 νόμων] τῶν νόμων V 
; Ἶ πέπεικεν Κ.. ᾿ τοῦτο] τούτω ν. οἱ με. k. 
— — — βιαί] βιαίως Ε. 56. 

Ar⸗⸗] οὐτοσίν τ. οὗτοι Reislt. ὠὠἰ'ἕ τοῖς om. pr. k. 
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ἂν ἢ δίκας τοῦ φόνου ὑπόσχωσιν ἢ τοὺς ἀποκτείναντως 
ἐκδῶσι. σκοπέσθε ὡς καλῶς. πρότερον μὲν ὑποσχέιϊν 

δίκως ἀξιόι, μετὰ ταῦτα δὲ, "ἂν τοῦτο μὴ βούλωνται, 
προσέταξεν ἐκδοῦναι" ἐὰν "δὲ μηδέτερον τούτων ἐθέλωσι, το 
τὸ ἀνδρολήψνιόν φησιν εἶναι μέχρι τριῶν, πλέον δὲ μή, 

99 παρὼ τοίνυν ὅλον τοῦτον τὸν νόμον εἴρητω: τὸ ψήφισμω. 
πρῶτον μὲν γάρ, ἐών τις ἀποκτείνη γράφων, οὐ προσ΄- 
ἔγρωψνεν ἀδίκως οὐδὲ βιαίως οὐδ᾽ ὅλως οὐδέν. εἶτω πρὸ τ5 

τοῦ δίκην ἀξιῶσαι λαβεῖν εὐθὺς ἔγρωψψεν ὠγώγεμον εἶναι. 
πρὸς δὲ τούτοις ὁ μὲν νόμος, "ἂν μήτε δίκας ᾿ὑπόσχωσι 

παρ οἷς ἂν τὸ πάθος γένητωι, μήτε τοὺς δεδρωκότας ἐκ-- 

διδῶσι, κελεύει κατὰ τούτων εἶνωι "μέχρι τριῶν τὸ ἀν- 

τοο δρολήψνιον᾽ ὁ δὲ τούτους μὲν ἀθῴους " παρῆκε, καὶ οὐδὲ 30 
λόγον “πεποίηται περὶ αὐτῶν οὐδένω, “τοὺς δὲ τὸν ἤδη 

πεφευγότα (ὅσω γὰρ οὕτω) κωτῶὼ τὸν κοινὸν ᾿ὡπάντων 
ἀνθρώπων νόμον, ὃς κέϊτωι τὸν φεύγοντα δέχεσθαι, δ τοὺς 

ὑποδεξωμένους ἐκσπόνδους εἶναι γράφει, ἐὰν μὴ τὸν ἱκέ-:5 
101 ᾽ν ἔκδοτον διδῶσιν. οὐκοῦν καὶ "τῷ μὴ προσθεῖναι ' πῶς 

ἐὰν ἀποκτείνη, καὶ τῷ μηδεμίαν κρίσιν εἰπεῖν, καὶ σῷ μὴ 
δίκας αἰτέιν, καὶ τῷ πανταχόθεν διδόναι λαβέ, καὶ τῷ 

τοὺς ὑποδεξαμένους ἀλλὼ μὴ παρ οὶς ἂν τὸ πάθος ̓ γένη- 

ται κολάζειν, καὶ πᾶσιν "οὑτωσὶ φανερῶς καὶ. τοῦ τοῦ- 649 
τον εἴρηκε τὸν νόμον. 

τος λέγε δὴ τὸν ἐφεξῆς. 

— 

* 
— 

n ἄν τοῦτο] ἐὰν τοῦτο Υ. 5, ἃ χοροὺς δὲ} οὗτος δὲ r. s.v. 

* δὲ post ἐὰν Ομ. s. “ θήσω] φήσω ν. . 
Υ ἄν μήτε] ἐὰν μήτε Ο..5. Γ ἁπάντων] πάντων k. —— 
ὑπόσχωσι] ὑπέχωσι ἴκ. τ. 5.ν. ἕ *9 τοὺς δὲ Ὑ. 

ἃ μέχρι τριῶν τὸ ἀνδρολήψιον τὸ — τῷ τῷ τῷ τῷ ἃ 
ἀνδρολήψιον μέχρι τριῶν * τὸ-τ--τὸ----τὸ---τὸ Κα, 

ὃ παρῆκε] παραφῆκε V. O πῶς ἐὰν} vulg. «ὥς ἄν. 
ς πεποίηται] πεποίηκε Ν. Κ οὑτωσὶ} οὑτοσὶ Κι: 



. 

ρΡ»όφο.  Ἀ ΚΑΤᾺ ἈΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 24 

——— ΝΟΜΟΣ. 
" ᾿ς Μηδὲ νόμον ἐπ᾽ * ἐξεῖναι θεῖναι, ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἰ ἐπὶ πᾶ- ς 

᾿ ἀξ. σιν ̓ Αθηναίοις... 

Ἔστι μὲν οὐκέτι τῶν φονικῶν "ὅδε ὁ νῦν ἀνεγνωσμεένος 
νόμος, ὦ "ἄνδρες " δικασταί, οὐδ᾽ ὁτιοῦν δ᾽ ἧττον ἔχει 
καλῶς, “εἴπερ καὶ ἄλλος τις. ὥσπερ γὰρ τῆς ἄλλης 
πολιτείας ἴσον μέτεστιν ἑκάστῳ, οὕτως ὥετο δῶν καὶ τῶν 

γόμων ἴσον μετέχειν πάντας ὁ θεὶς αὐτόν, καὶ διὼ ταῦτ᾽ το 

ἔγραψε " μηδὲ νόμον ἐπ᾽ ἀνδοὶ ἐξεῖναι θεῖναι, ἐὰν μὴ τὸν 
᾿ χοϑ αὐτὸν ἐφ᾽ ἅπασιν ᾿Αθηναίοις. ὁπότε τοίνυν τὰ ψηφίσ- 
τς μάτα δὲν κατὰ τοὺς νόμους ὁμολογέται γράφειν, ὁ * 

—* ἰδία τι ΑΝ αν; τοιοῦτον, ὁ μὴ πᾶσι καὶ —* ἔσ-- τς 

ται, σαφῶς ' καὶ παρὰ τοῦτον ἂν εἰρηκὼς εἴη τὸν νόμον. 

* δήπου, ἃ μηδὲ νομοθετεῖν ἔξεστι, ταῦτα ἐν * 
ἌΝ γράψας τις ὕνομὶ ἃ ἂν εἰρηκὼς εἴη. 

τὸν μετὰ ταῦτα νόμον. ἢ οὗτοι πάντες εἰσίν; 
φά ΝΟΜΟΣ. 20 

ἢ Ψήφισμα δὲ μηδὲν μήτε βουλῆς μήτε δήμου υνόμου κυριώτερον 
4) au. 

᾿ Κατάθου. Πάνυ μικρὸν ὑπείληφά μοι τὰν λόγον, ὦ 

ἄνδνες "δικασταί, καὶ ῥάδιον εἶναι περὶ τοῦ " παρὼ τοῦτον 
εἰρηδθάι τὸν νόμον τὸ ψήφισμα. ὃς γὰρ ὑπαρχόντων τοσ- ᾽ς 

ο΄ δύτων νόμων πάντας ὑπερβὰς τούτους " γέγραφέ " τι, 
καὶ κατέκλεισεν ἴδιον πρᾶγμα ψηφίσματι, τοῦτον τί τις 

ΠΡ 

Εν ζον Υν, " ὑμῖν} ἡμῖν ν. παρ᾿ ἡμῖν Κ. 
55οὐ ϑνιϑν ο ἵ καὶ ante παρὰ οὔ. F. V.O. 

ἢ γόμου οἴ, ν, εἴ pr. O. 
—— x δικασταί οἵ, k. 8. ν. 

, ΨΚ ἊΝ ον Υ παρὰ καὶ παρὰ ἘΚ, τ.5. ν. οἱ 
να, δ ree. Ο, 

ἀμέτε  γέγραφί ἔγραφώ . 
 φὐδὲ ν, om. 5, 

3.4.3 
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ἄλλο ποιέϊν φήσει πλὴν ψήφισμα νόμου κυριώτερον ἀξι- 
οὖν εἶναι; 

τος Βούλομαι τοίνυν ἢ ὑμῖν καὶ ἕν ἢ δύο ψηφίσματα δέϊ- 650 

ξαι τῶν γεγραμμένων τόϊς ὡς ἀληθῶς εὐεργέταις τῆς πό- 
λεως, ἵν εἰδῆτε ὅτι ῥώδιόν ἐστι γράφειν τὰ δίκαια, ὅταν 

αὐτοῦ τις ἕνεκω τούτου γράφη, τοῦ τιμῆσαί τινώ καὶ με- 
ταδοῦναι: τῶν “ἡμῖν ὑπαρχόντων, καὶ μὴ διὰ τοῦ ταῦτα 5 
δοκεῖν ποιεῖν ᾿ βούληται — καὶ παρωκρούεσθαι. 

λέγε τὰ ψηφίσματα ταυτί. ἀλλ᾽ ἵνω μὴ μακρὸν “ ἀκού- 

εἰν ὑμῖν ἥ, ἐξ ὸ ἑκάστου τῶν ψηφισμάτων αὐτὸ τοῦτο ἊΝ 
λεέκται, περὶ οὗ τούτου κατηγορῶ. λέγε. το 

EK ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ. 
τιοό ὋὉραθ᾽ ὅτι πάντες, ὦ ἕ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὸν αὐτὸν τρό- 

στὸν γεγράφασιν. ἔστω, φησίν, ὑπὲρ αὐτοῦ ἡ αὐτὴ τιμω- 

ρία, καθώπερ ἂν τὸν ᾿Αθηναῖον ἀποκτέίνη, κυρίους μὲν ἐῶν- τ 

τες τοὺς περὶ τούτων ὑπάρχοντας ὑμῖν νόμους, σεμνοὺς δὲ 

ἀποφαίνοντες, οἵγε ἐν δωρεᾶς ἐποιήσαντο τάξει τὸ τούτων 

τοῦ ἢ μεταδοῦναι. ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Αριστοκρώτης, ὠλλὼ 'προπηλω- 

κίζει μὲν καθ᾽ "ὅσον ᾿δύνωται τούτους (ὡς γοῦν οὐδενὸς :ο 
ἀξίων " ὄντων ἴδιόν τι γράφειν ἐπεχείρησε), μικρὰν δ᾽ 
ἀποφαΐνει κἀκείνην τὴν δωρεάν, "ἡ “τὴν πολιτείαν δεδώ- 

κατέ τῷ Χαριδήμῳ. ὃς γάρ, ὡς ἀγαπώντων τοῦθ᾽ ὑμῶν 

καὶ προσοφειλόντων χάριν αὐτῷ, γέγραφε καὶ Ῥπροσφυ- 
Ὁ ὑμῖν ΟΥ. ν΄. Κ στ. 8. v. 
ς ἡμῖν} ὑμῖν F. r. 8. ἱ — —— ————— ΕΝ 
4 βούληται! βούλεσθαι K.r.V. de- Κ ὅσον] ὃν Κα 

letisque ταῦτα δοκεῖν ποιεῖν 5. Ἰ δύναται —— τρόπον Kk.r.s. . 
“ ἀκούειν ὑμῖν] ὑμῖν ἀκούειν Κιτ.8. τῇ ὄγτων ΟἿ. S. ante ἀξίων Ρο- 
ΓῈΚ ΤῺΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝῚἅ πιιηΐ r. 8. v. ὄντος k. 

ψήφισμα Ἐς ψηφίσματα 8.0.0. ν ἥ) ἐν V.O. ker.s.v. et γρ. F. 
εἴ, qui illa ἐκ τῶν ψηφισμάτων δὰ o τὴν πολιτείαν τῆς πολιτείας FJ. 
λέγε apponunt, Γ΄. 8, Ο. εἴ γ». Ε. - 

Β ἄνδρες οἴη. 5. Υ. Ρ προσφυλάττειν] πρὸς, φυλάττειν 
᾿ μεταδοῦναι] μεταδοῦναί τινι Ὁ, F. προσέτι φυλάττειν ἴκ. Υ. 8. v. 
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λάττειν ὑμᾶς ἐκεῖνον, ὅ ὅπως ἀδεῶς ὅ τι ἂν — — 

πῶς οὐ τοῦθ᾽ ὀηλόγω διαπράττεται; ; 
που, τοίνυν, ὦ "ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὅτι ὡς μὲν οὐ 

δροττοοέἕΕοορὴ ψνμεαν 
στοκράτης οὐχ ἐξει δῆξαι, ὃ δὲ δεινότατον πάντων ἐστί,6όςι 

᾿τὸ μηδεμίαν κρίσιν ἐν παντὶ ποιῆσαι τῷ ψηφίσματι τοι- 
τ αὕτης — τοῦθ ὑφαιρεῖσθαι πειράσεται. "ἐγὼ δὲ 

περὶ αὐτοῦ τούτου πολλὰ μὲν λέγειν οὐκ οἴομαι δεῖν, ἐκ 

δὲ τοῦ ψνφίσματος αὐτοῦ δείξω σαφῶς οὐδὲ αὐτὸν τοῦτον 5 
τος ἡγούμενον εἶναι κρίσιν οὐδεμιίαν τῷ τὴν αἰτίαν ἔχοντι. γέ- 
γραφε γὰρ “ἐάν τις ἀποκτείνῃ, Χαρίδημον, ἀγ ἀγώγιμος 

“ἔστω, ἐὰν δέ τις ἀφέληται ἢ. πόλις ἢ ἰδιώτης, ἔκσπον- 

“ε δὸς ἔστω," οὐκ ἐὰν μὴ παράσχῃ εἰς κρίσιν τὸν ἀφαι- 
ρεθέντα, ἀλλ᾽ ὅλως εὐθύς. καίτοι εἴγε ἐδίδου κρίσιν 'ἱκαὶ το 

᾿Μὴ ἀφηρῶτο, τότ᾽ ἂν "προσέγραψε κατὰ τῶν ἀφελομέ- 
γῶν τὴν τιμωρίαν, ὁπότε εἰς τὴν κρίσον μὴ παρέσχον ὃν 
"ἀφείλοντο. 

110 Οἴομαι τοίνυν αὐτὸν κἀκέϊνον ἐρεῖν τὸν λόγων, καὶ σφό- 
᾿ δρα ̓  ταύτη " ζητήσειν ἐξαπατῶν ὑ — ὡς ἄκυρόν ἐστι τὸ τς 
ψήφισμα: προβούλευμα γάρ ἐστιν, " ὁ νόμος δ᾽ "ἐπέτεια 

᾿ κελεύει τὰ τῆς βουλῆς εἶναι ψηφίσματα, ὥστε καν αὐὖ- 
τοῦ νῦν “ἀποψηφίσησθε, ἢ γε πόλις φλαυρον οὐδὲν πεί- 

αἰισεται κατὰ τὸ ψήφισμα τοῦτο. ἐγὼ δὲ πε ταῦτα οἷ- :ο 
τς φμαι δέν ὑμᾶς ἐκεῖνο ὑπολαμβάνειν, ὃ ὅτι τοῦτο τὸ ψή- 
—* “οὗτος ἔγραψεν οὐχ ἵνα ὄντος ἀκύρου μηδὲν ἀηδὲς 

4 ἄνδρες om. ν. κ ζητήσει» ζητεῖν τ. 5. εἰ γρ. F. 
τ τὸ μηδεμία» τοῦ μηδεμίαν Κα. Α ὁ νόμος δὲ} ὁ δὲ νόμος Υ. 5. 

ὰ ἣν Ὁ ἐπέτεια] ἐπέτια τ, ἐπαίτια 5. 
2375 — 

χ ΝΣ —* ἐξιϊ- — τοῦτο τὸ ψήφισμα) τὸ ψήφισμα 
λων ἘΒΎῪ Ὁ. τοῦτο ἵκ. Τ. 5.0. 

Υ ταύτῃ] ταυτὶ Κ. ν, 0 ἀν  Ψ. 

344 
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ὁμῶν συμβῇ τὴν ἀρρὴν γὰρ ἐξῖν αἰῷι μὴ γμροιντάμι 
τὸ βέλτιστον τῇ πόλει σκοπεῖν ἐβούλετο) ἀλλ᾽ ἵν᾿ ἐξαπα- 

τηθέντων ὑμῶν διαπράξαιντό τινες τἀναντία τόὶς δ α β 
φέρουσιν. οἱ δὲ γραψάμενοι καὶ χρόνους ἐμποιήσαντες, 
καὶ δὲ οὺς ἄκυρόν ἕξστι, ἡμέϊς ἐσμέν. ἄτοπον δὴ γένοιτ᾽ 

ἄν, εἰ "ὧν ἡμὶν χάριν εἰκὸς ὑπάρχειν, ταῦτα τούτοις εἰς 
7 ἱ « 7 " 7 » Δ ε “Ἢ “»λ ε΄ 

11 σωτηρίαν ὑπάρξειεν. ἔτι τοίνυν οὐδὲ ἁπλοῦν τοῦθ᾽ οὕτως 652 
᾿ 7 κ “ " ." Ἁ ΄-"ο Ν Ε εὖ * 

ἐστίν, “ὡς τις οἰετῶϊ!. εἰ μὲν γάρ μηδεὶς ὥλλος ἥν, ὁστις 

᾿ἥμελλεν ὁμοίως τούτῳ τῶν συμφερόντων ' ὑμῖν ὀλιγωρήσας 
γράφειν, ἴσως ἂν "ἧττον ἥν " δεινόν" νὺν δὲ ὄντων οὐκ ὀλί-. 

γῶν οὐχὶ κωλῶς ἔχει μὴ λῦσαι τὸ ψήφισμα ὑμῶν τίς 9 
γὰρ οὐ γρώψει " γε θαῤῥῶν πάλιν, ἡνίκ; Ρὰν ἥ τοῦτο Ἰάπο- 
— τίς δὲ οὐκ ἐπιψηφιεῖ; τίς δὲ ἱγράψεται; οὐ 

τοίνυν τοῦτο σ κεπτέον, εἰ τοῦτ᾽ ἔστ , ὥκυρον τοις χρόνοις, 
J 

ἀλλ᾽ " ἐκεῖνο, ὅτι τῇ περὶ τούτου ψήφῳ, νῦ ὺν ἐὰν ̓᾿ἀποψη- 10 

φίσησθε, τοῖς 3 ———— αὖθις ὑμᾶς * 

δώσετε. 

113... Οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐκεῖνό με ὦ ὁ ἄνδρες Ὁ ̓ Αθηναῖοι ἜΝ 

ὅτι ἁπλῆν μὲν οὐδὲ δικαίαν οὐδ᾽ ἡ ἡντινοῦν ἀπολογίαν ᾿Αρ- 

στοκρώτης ἕξει λέγειν, παρωγωγὼς δὲ ἡ τοιαύτας τινὰς 

ἐρεῖ, ὡς ἄρω πολλὼ τοιαῦτω ἤδη γέγονε ψηφίσματα » 

πολλόϊς. ἔστε, δ᾽ "οὐδὲν, ὦ "ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῦτο ση- 

: τὴν ἀρχὴν γὰρ ἐξῆν αὐτῷ] vulg. ᾿ γράψεται οὗ γράψεκαι v. 
ἐξῆν γαρ αὐτῷ τὴν ἀρχὴν. 5. ἐκεῖνο] ἐκεῖνο ὁρᾶν F.V. OXM. 

5. ἐστι ἐστι τὸ ψήφισμα K.r. s,y. ᾿ ἀποψηφίσησθε] ἀποψηφίσαισθε 
n ὧν ἡμῖν} ὧν — F. ψηφίσησθετ. 
ἱ ὑπάρξειεν) ὑπάρξειν k. ὑπάρξει υ —— βουλομένοις O.V. 

r. 8. v. Χμε ὦ ἄνδρες ἀθηναῖοι λέληθεν] 
κ ὥς τις] ὅστις pr. τ. με λέληθεν ὦ ω ἄνδρες ἀθηναῖοι. k. r. 8, 
᾿ ὑμῖν} ἡμῖν τ. ᾿ με λέληθεν ὦ ὦ ἀθηναῖοι ν. 
m ἧττον ΟἿ. 8. Υ τοιαύτας τινὰς τινὰς τοιαύτας 
Ἡ δεινὸν} τοῦτο Ε΄, 8. V. Ο. ker. 50.ν. 
5.)γε ὁπ. V. O. Κ. r. 8. 2. οὐδὲν ante τοῦτο ponunt Κιν, 
Ρ ἄν ον, 8,0, Ἀ ἄνδρες om. ν΄. 
4 ἀποπεφευγός] ἀποπεφευγώς ἈΚ. 

᾿ 
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μέϊον τοῦ τοῦτον ὄνομα εἰρηκέναν᾽ πολλαὶ γὰρ προφάσεις 
114 εἰσὶ δ ὡς πολλάκις ὑμέϊς ἐξηπάτησθε. οἷον εἴ τι τῶν. 

ἑαλωκότων ψηφισμάτων παρ "ὑμῖν μὴ ἐγράφη, κύριον το 
ἂν “δήπουθεν ἦν᾽ καὶ μὴν παρὼ τοὺς νόμους γ᾽ ἂν εἴρητο. 

καὶ εἴ τι γε γραφὲν ἢ καθυφόντων τῶν κατηγόρων ἢ μὴ 

δυνηθέντων “μηδὲν διδάξαι ̓ ἀπίφυγε, καὶ τοῦτο οὐδὲν κω- 
Ἶ λύει παράνομον εἶναι. οὐκ ὥρα εὐορκουσιν οἱ δικάσαντες 
τ΄ αὐτός ναί. πῶς; ἐγὼ διδάξω. γνώμη τὴ δικαιοτάτη δὲ- 1: 
ἊΝ κάσειν ἐμωμόκασιν, ἡ δὲ τῆς γνώμη. ϑέξα ἀφ᾽ ὧν ἂν 

ι παρίσταται" * τοίγυν κατὰ ταύτην ἔθεντο 
Ἵ τ ἐτὴν ψῆφω, εὐσεβοῦσι. "πᾶς γὰρ ὁ μήτε δι ἔχθραν 

Ἶ τε μήτε δὲ εὔνωιαν μήτε δ᾽ ἄλλην ἄδικον πρόφασιν μηδὲ- 

; μίαν, —* ἃ γιγνώσκει, θέμενος τὴν ψφον εὐσεβέ εὐσείβε Ἵ" 4,653 

' 
τι διδασκόμενος, τοῦ μὴ συνεῖναι δίκην οὐκ 

ι ὀφείλει δοῦναι" ἀλλ᾽ εἴ τις εἰδὼς "ἐκείνους προδέδωκεν ἢ ̓ 
εἰ ἐξαπατᾷ, ̓οὗτός ἐστ᾽ ἔνοχος τῇ ἀρῶ. διόπερ καταρᾶται 9 

καθ᾿ ἑκάστην ἐκκλησίαν ὁ κηρυξ οὐκ εἴ τινες ἐξηπατήθη- 

σάν, ἀλλ᾽ εἴ τις ἐξαπατᾷ λέγων ἢ βουλὴν ἢ δῆμον ἢ τὴν 
᾿ς πιδπήλιαίαν. μὴ δὴ τοῦθ "ὑμῖν ἐᾶτε λέγειν, ὡς γέγονεν, 
! -λλ᾽ ὡς ἔστι δίκαιον " γίγνεσθαι, μηδ᾽ ὡς ἕτεροι δικάσαν- 

: τες ἐκύρωσαν ἐκείνω, ἀλλ᾽ ὑμῶς αὐτοὺς ἀξιοῦτε Ρ διδά- 10 

σκειν ὡς δικαιότερ Ἑή μῶν πεὴ τοῦδε λέγουσιν. εἰ δὲ τῶτο 
μὴ δυνήσονται, οὐχὶ καλῶς ἔχειν ᾿ὑμὴν ἡγοῦμαι τὴν ἑτέ- 

ΠΝ ἐμ ἡμῖν Ἐ.5.Ὺ.0. Κ ἐκείνους προδέδωκεν» ἐκεῖνο προῦ- 

ἐν —* ἦν δήπουθεν k. vV. — *.5 

κε — 
* "ἡλιαίαν ἡλικίαν V 

"ὅτε - ἥξειν δ. 118. οἵη, 5. 5" ὑμὴν} ἀν 
* τὴν ψῆφο» τὴν γνώμην διὰ λό- ; —— ἔσο FA. 

διδάσκειν ἙΓΓ. 

» φᾶς] πῶς τ. 4 ἡμῶν} ὑμῶν Ἶι. ν. 
" πι} τις Κι ᾿ ὑμῖν om. Κα τ, 5.ν. 
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ρων ἀπάτην κυριωτέραν ποιήσασθαι τῆς ὑμετέρας αὐτῶν 
11ὴ γνώμης. ἔτι τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ καὶ σφόδρα ἀναιδὴς " ὁ 15 

τοιοῦτος εἶναι λόγος, ὡς γέγονε καὶ πρότερόν τισιν ᾿ ἄλ- 

λοις τοιαῦτα ψηφίσματα. οὐ γὰρ εἴ τι πώποτε μὴ 
—X * ν᾽ 7 * Α΄ “νυν » 7 ΄-» 

κατῶ τοὺς νομοὺς ἐπράχθη, συ δὲ τοῦτ ἐμιμήσω, διὰ 

τοῦτ᾽ "ἀποφυγεῖν σοι προσήκει, ἀλλὼ τοὐναντίον πολὺ 
μᾶλλον ἁλίσκεσθαι διὼ ταῦτω. ὥσπερ γάρ, εἴ τις ἐκεί-- :ο 

γων ἑώλω, σὺ τάδ᾽ οὐκ ἂν ἔγρωψνας, οὕτως, ἂν σὺ γῦν 
ἁλῷς, ἄλλος οὐ γράψει. 

ι18 ὭὩς μὲν" τοίνυν οὐ παρὼ πάντας τοὺς νόμους φανερῶς 

γέγραφε τὸ ψήφισμα ᾿Αριστοκρώτης, οὐκ οἴομωι λέγειν 

αὐτὸν ἕξειν" ἤδη δέ τινα εἶδον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, γρο- 1:5 

φὴν ἀγωνιζόμενον παρανόμων τοῖς νόμοις μὲν ἁλισκό- 

μένον, ὡς δὲ συμφέρονθ᾽ "ὑμῖν γέγραφε λέγειν ἐπέχει- 

ροῦντω, καὶ ταύτη βιαζόμενον, εὐήθη ἡ μέν, οἴμιαι, μῶλλον 
ττο δ᾽ ἀναιδὴ λόγον εἰ γὰρ καὶ " κατὼ τώλλα πάντα 654 

"συμφέρει τὰ εἰρημένω, "ἢ γε ὀμωμοκότας κατὰ τοὺς 
͵ὕ ο δ 7 ς« »ν 2* * * ἃ δ᾽ 2* 

νόμους “ δικάσειν ὑμῶς ἀξιοῖ κυροῦν ἃ μηδ᾽ αὐτὸς ἔχει 
ἃ δικαίως Aca⸗ γεγραμμένα, ᾿ἀσύμφορον ὧν εἴη, εἴπερ 

τὸ εὐορκεῖν περὶ πλείστου πᾶσίν ἐστι ποιητέον" οὐ μὴνε 
ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ ὅμως ἡ ἀναίδειω αὕτη λόγον. τούτῳ τόΐνυν 
δ᾽ 4——— 27 * — 7 * * 

οὐδ᾽ ᾿οὑτος ἐνέστωι πρὸς ὑμῶς ὅ0 λόγος" οὕτω γὰρ σφό- 

δρα ἐναντίον ὃν τοῖς νόμοις τὸ ψήφισμα μᾶλλον ἀσύμφο- 
7 ᾽ ων ᾽7 7 ἢ J ΜᾺ) Ν οὔθ᾽ « 

120 po ἐστιν ἢ πωράνομον. βούλομαι " δ᾽ ἠδὴ καὶ τοῦθ᾽ ὑμῶν το 

5 ὁ τοιοῦτος εἶναι εἶναι ὁ τοιοῦτος V. Ὁ ἢ γε} εἴ γε Κιν. 
τ ἄλλοις] ἄλλα ν. ς δικάσειν] δικάζειν ν, διδάσκειν 
ἃ ἀποφυγεῖν) ἀποφεύγειν ΚΟΥ.5.ν. ΓΤ. 8. 
χ ὑμῖν) ἡμῖν Κι ν. ἃ δικαίως δεῖξαι] δεῖξαι δικαίως Κ. 
Υ μὲν] μὲν εἶναι ᾿κ, μὲν τοῖς ἅπα- r. s. V. 

σιν v. ς ἀσύμφορον] ἀσύμφορα Κ. τ. 8. V. 
5 κατὰ τἄλλα] κατ᾽ ἄλλα Κ.Υ. Γ οὗτος] οὕτως V. O. k. τ΄ v. 

8. v. Β ὁ οἵη. 8. Κ' ν. 
ἃ συμφέρει συμφέροι τ. 8. Ὁ δ᾽ ἤδη καὶ τοῦθ᾽ ὑμῖν] δὲ δὴ καὶ 
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᾿ ἐπιδεικνύναι. ἵνα δὲ ὡς διὰ βραχυτάτου λόγου δῆλον ὃ 

βούλομαι ποιήσω, παράδειγμά τι γνώριμον ' πᾶσιν ὑμῖν 
ἐρῶ. "ἴσθ᾽ ὅτε συμφέρει τῇ πόλει μήτε Θηβαίους μήτε 
Λακεδαιμονίους ἰσχύειν, ἀλλὰ τοῖς μὲν Φωκέας ἀντιπά- 
λχοὺς τόϊς δ᾽ ἄλλους τινὰς εἶναι" ἐκ γὰρ τοῦ ταῦθ᾽ οὕτως τς 

121 ἔχειν ' ὑμῖν ὑπάρχει μεγίστοις οὖσιν ἀσφαλῶς οἰκεῖν. " τοῦ- 
τὸ τοίνυν νομίζετε ταὐτὸ καὶ τοῖς Χεῤῥόνησον οἰκοῦσι τῶν 
πολιτῶν "συμφέρειν, μηδένα εἶναι: τῶν Θρεκῶν ἰσιχυρόν" 

ἡ γὰρ ἐκείνων πρὸς ἀλλήλους ταραχὴ καὶ ὑποψία φρου- :ο 
᾿ ρὰ Χεῤῥονήσου μεγίστη τῶν “πασῶν ἐστὶ καὶ βεβαιο- 

τάτη. τὸ τοίνυν ψήφισμα τουτὶ τῷ μὲν ἡγουμένω τῶν 
Κερσοβλέπτου πραγμάτων ἀσφάλειαν διδόν, τεῖς δὲ τῶν 
—— βασιλέων στρατηγόῖϊς φόβον καὶ δέος μή τιν 
αἰτίαν ἔχωσι παριστάν, τοὺς μὲν ἀσθενεῖς, τὸν δ᾽ ἕγα :ς 

—— ἰσχυρὸν καθίστησιν. ἵνα δὲ μὴ πάνυ θαυμάζητε εἰ 

τὰ παρ ὑμῖν ψηφίσματα τηλικαύτην Ῥἔχει δύναμιν, 

γεγονὸς “καὶ ὃ πάντες ἐπίστασθε πράγμα ὑμᾶς ὑπο- 
ΐ μνήσω. ὅτε Μιλτοκύθης ἀ ἀπέστη Κότυος, συχνὸν ἤδη χρό- 655 

γον ὄντος τοῦ πολέμου, καὶ ἀπηλλαγμένου μὲν Ἔργοφί- 

λου, μέλλοντος δ᾽ Αὐτοκλέους ἐκπλεῖν στρατηγοῦ, ἐγρά- 
'Φφη τι παρ᾽ "ὑμῖν ψήφισμα τοιοῦτον, δὶ οὗ Μιλτοκύθης 
μὲν ἀπῆλθε φοβηθεὶς καὶ νομίσας ὑμᾶς οὐ προσέχειν ς 

αὐτῶ, Κότυς δ᾽ ἐγκρατὴς τοῦ τε ὅρους τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν 
123 δινκυρῦν ὁ ἐγένετο. " καὶ γάρ τοι μετὰ ταῦτα, ὦ " ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι, Αὐτοκλῆς μὲν ἐκρίνετο ὡς ἀπολωλεκὼς Μιλ- 

τάϑ' ὑμῖν γ,. Β΄ δ' ὑμῖν καὶ τοῦτ᾽ VF. ταυτὺ---τοῦτο ἴς, τ. κι ν΄. 

—3 τον 
ponunt Γ᾿ 5, F Ρ ἔχω! ἔσχε Ἐ', οὔ. τ. 

ι Κδχ ᾿ “ καὶ 7 ὃ καὶ Κι ν. ᾿ 

 ὁμ5} ἡμῖν Ἑ. 8.0.0. δ, το οὐ Ἤν 
᾿ " καὶ γάρ τοι ὁπ). r. 5. 

τ τοῦτο — ταὐτὸ] “το .-.--πτἀυτὸ ᾿ ἄνδρες οἵ, γ΄ 5' ν. 
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τοκύθην, οἱ δὲ χρόνοι κατὰ “τοῦ τὸ ψήφισμα εἰπόντος το 
τῆς γραφῆς ἐξεληλύθεσαν, τὰ δὲ πρώγματα " ἀπολώλει 

124 τῇ πόλει. "εὖ τοίνυν ἴστε ὅτ᾽ καὶ γῶν, εἰ μὴ “λύσετε τὸ 
ψήφισμα τοδί, καὶ τοὺς βασιλεῦσι θαυμαστὴ γενήσεται 

ὁ δ αὐτὸ ἀθυμία καὶ τοὺς στρατηγοὶς αὐτῶν" ὅλως γὰρ is 
ἡγήσονται ἢ παρεωρασθαι μὲν " αὐτοί, πρὸς Κερσοβλέπτην. 
δ᾽ ἀποκλίνειν ὑμᾶς. “εἰ δ᾽ ἐκ τοῦ ταῦτα γνῶναι παρά- 
χωρήσονται τῆς ἀρχῆς ἐπὶ καιροῦ τινὸς ᾿αὐτόὶς ἐπίθε- 
μένου ἕτοῦ ——— πάλιν ὁρᾶτε τί συμβήσεται. 

τὰ 5 φέρε γὰρ πρὸς θεῶν, " ἂν ἡμᾶς ἀδικῇ. Κερσοβλέπτης, ὃ ὃ 20 
μᾶλλον ἱἐλπὶς ἢ μὴ δυνηθέντα ποιήσαι, οὐκ ἐπ᾽ ἐκείνους 

ἔμεν καὶ δὲ ἐκείνων " ἀσθενὴ ποιεῖν αὐτὸν ' ζητήσομεν ; ἂν 

οὖν εἴπωσιν ἡμῖν "ὅτι ““"ὑμέις, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, οὐ 

126 ““ μόγον ἡμῖν ἀδικουμένοις οὐκ ἐβοηθήσατε, ἀλλὰ καὶ :ς 

““οβόβον, ἂν ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν ἀμυνώμεθω, θαυμαστὸν. 
“ παρεστήσατε, ψήφισμα ποιησάμενοι, τὸν ἐναντίῳ τοῖς 

“ ὑμῖν συμφέρουσι καὶ ἡμῖν πράττοντα ὃ ἄν τις ἀποκτεί- 

“γη, ἀγώγιμον εἶναι" οὔκουν ἐστὲ δίκαιοι βοηθοὺς καλεῖν 656 

“ἡμᾶς, ἐφ᾽ οἷς καὶ περὶ ὑμᾶς αὐτοὺς καὶ περὶ ἡμῶς 

“ κακῶς ἐβουλεύσασθε" εἰπέ μοι, ταῦτ᾽ ἐὰν λέγωσιν, οὐ 

δικαιότερ᾽ ἡμῶν ἐροῦσιν ; ἔγωγ᾽ οἶμώι. 

u χρῇ τὸ] τοῦτο τὸ Υ΄. Κ ἀσθενῆ] πάλιν ἀσθενῇ P. * τ. 
x ἀπολώλει] ἀπωλώλει, Υ.8. et 5,0. 

correctus v. 1 ζητήσομιεν) ἐπιχειρήσομεν. Κι τ. 
» εὖ] e V. et pr. Ο. s.v. 
2 λύσετε] λύσητε F. V. O. τὴ ὅτι] πρὸς ταῦτα ὧν k. r.s. v. 
a δι᾽ αὐτὸ ΟὟ. r. ᾿ ὑμεῖς} ὑμεῖς δὲ . τ, Β. 

Ὁ παρεωρᾶσθαι]) παρεῶσθαι γρ. S. ο φόβον ---- παρεστήσατε] φόβον 
ς αὑτοὶ) αὐτοὺς k. ἀνυπέρβλητον καὶ θαυμαστόν, ἔἂἂν--τ-- 
ὦ ὑμᾷς] ἡμᾶς k. ἀμυνώμεθα, παρεστήσατε γρ. ὃ. φό- 
ὃ εἰ δ᾽ ἐκ ἐκ δὲ 5, βον ἀννπέρβλ. καὶ θαυμαστὸν παρ- 
Γ αὐτοῖς om. pr. Κ. ἐστήσατε, ἂν ---- ἀμυνώμεθα τ΄. 8. - 
8. τοῦ om. pr. k. μῶν αὐτῶν k. ν. ceteri ὑμῶν αὐτῶν. 
" ἂν] ἐὰν 8, totum hoe ——— om. 
1 ἐλπὶς] ἐλπίσαντα ν. ἐλπὶς αὐτὸν V. Ο. 

Υ. 85, οἵ correctus k. Ρ ἄν τις] ἐάν τις Υ.5. 
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127. Καὶ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνό γ᾽ “ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι νὴ Δί᾽ εἰκό- ς 

᾿ χῶς ἐφενακίσθητε καὶ παρεκρούσθητε. εἰ γὰρ μηδὲν εἴς 

πε ᾿ἧἦτε ταῦτα "συνεῖναι, ἦν ἰδεῖν παράδειγμα ᾿Ολυνθίους 
τουτουσί, οἱ τί πεποιηκότος αὐτοῖς Φιλίππου πῶς αὐτῷ 

τηϑεχρῶνται; ἐκεῖνος ἐκείνοις Ποτίδαιαν οὐχὶ τηνικαῦτ᾽ ἀπ- το 
ἔδωκεν, ἡνίκ᾽ ἀποστερεῖν οὐκέθ᾽ οἷός τ᾽ ἦν, ὥσπερ ὑμῖν 

- ΒΚ ερσοβλέπτης Χεῤῥόνησον ἀλλὰ πρὸς ὑμᾶς πολεμῶν 
᾿ χρήματα πολλὼ ἀναλώσας, ἑλὼν καὶ δυνηθεὶς ἂν αὐτὸς 

ἔχειν, εἴπερ "ἐβουλήθη, παρέδωκε, καὶ οὐδ᾽ ἐπεχείρησεν τς 
129 ἄλλο ποιεέῖν οὐδέν. ἀλλ᾽ ὅμως ἐκέϊνοι Υ τέως μὲν ἑώρων 

"αὐτὸν τηλικοῦτον ἡλίκος ὧν " καὶ πιστὸς ὑπῆρχε, σύμ- 
εν μαχοί τε ἦσαν καὶ δὲ ἐκεῖνον ἡμῖν ἐπολέμουν, ἐπειδὴ δὲ 

εἶδον "μείζω τῆς “πρὸς αὐτοὺς πίστεως γιγνόμενον, τοσ- 
νῦτ᾽ ἀπέχουσι τοῦ ψηφίσασθαι, “ἄν τις ἀποκτείνη τινὰ 10 

"τῶν ἐκείνω συγκατεσκευακότων τὴν ἀρχήν, ἐκ τῶν ἑαυτῶν 
᾿ιβοσυμμάχων ἀγώγιμον εἶναι, ὥσθ᾽ ὑμᾶς, οὺς ἴσασιν 

ἑ ἁπάντων ἀνθρώπων ἥδιστ᾽ ἂν καὶ τοὺς ἐκείνου φίλους καὶ 

τως αὐτὸν “τὸν Φίλιππον ' ἀποκτείναντας, φίλους πεποίην- 15 

ται, Φασὶ δὲ καὶ συμμάχους Ξ ποιήσεσθαι. εἶτ᾽ ᾿Ολύν- 

' θιοι μὲν ἴσασι τὸ μέλλον προορῶν, ὑμέϊς δὲ ὄντες ᾿Αθηναῖοι 
το φρβδὸ τοῦτ᾽ " οὐχὴ ποιήσετες ἀλλ᾽ αἰσχρὸν τοὺς [᾿τῷ!]} 
ς΄ περὶ πραγμάτων ἐπίστασθαι βουλεύσασθαι δοκοῦντας 

—— ἧττον Ὀλυνθίων τὸ συμφέρον εἰδότας ὀφθῆναι. 657 
ἢ ἔνεστιν Καὶ τ. 5, ν. 5 καὶ μοὶ ὧν οἵω. Κ' τ᾿ βιν, 

om. Γ. 8. Ὁ μείζω] μεῖζον ΕΒ, Υ.0.ὕ»ν 
— — αι ———— 

* χρῶνται κέχρηνται .r. 8. v. ᾶς Υ, 
ἥ ἣ 5 Κισεβλόετης) ὁ κεῤσοβλέπτης “τὸν σπι. Ὁ. 

Τ, 5.00, νι 

— 77 
«αὐτὸν τηλικοῦτον τηλικοῦτον αὐ- — γείαν 

τὸν Κι τι a. v 
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͵7ὔ ᾽ Ὥς. »ήη ΦΆ ὃ... δὉ * 

1381 ᾿Ακούω τοίνυν "αὐτὸν καὶ τοιοῦτόν τιν᾽ ἐρεῖν λόγον, οἷον 

καὶ πρότερόν ποτε ᾿Αριστόμαχος ἱπαρ ὑμῖν ἐδημηγόρει, 
ε » ε J * 

ὡς οὐκ ἔστιν ὅπως ποτὲ Κερσοβλέπτης αἱρήσεται Χεῤ- 
« "» »Ἥ 2 * τ ἢ Ν δ᾽. ὦ 7— 4 9 
ῥόνησον ἀποστερεῖν ἐπιχειρῶν "ἐχθρὸς ὑμῖν εἶναι" οὐδὲ 5 

γὰρ εἰ λάβοι καὶ κατάσχοι, λυσιτελήσειν αὐτῷ. ἐκ μέν 
ν 9 7 » * J 7 7 ε 7 

Ὑ εκείνης οὐκ ἔστιν ὑπὲρ τριώκοντῶώ τὠλαντῶ ἡ πρόσοδος 
» * — 

μὴ πολεμουμένης, ει Ὁ πολεμήσετωι δέ, οὐδέν" ἐκ δὲ τῶν 
» ͵ ἃ ΤΩΣ ἘΣ —* ἢ ͵ ἯἝ 
ἐμπορίων, ἃ τὸτ ὧν κλεισθείη, πλέον ἡ ᾿τριωκοσίω τῶ- το 

λαντά ἐσθ᾽ ἡ πρόσοδος" ὥστε τί βουλόμενος “μικρὼ 
᾿ λαμβάνειν καὶ πολεμεῖν ἂν ἕλοιτο, ἐξὸν τὼ πλείω καὶ 

132" φίλος εἶναι, θαυμάζειν φήσουσιν. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἀπορῶ 

μὲν εἰπεῖν πολλά, ἅ μοι δοκεῖ μᾶλλον ἄν τις ἰδὼν ἀπι- 
"» 5 ΝΕ  ἂνἝ 3.» ἐξ 

στεῖν εἰκότως, ἢ τούτοις πιστεύων ἐκέϊνον ἐᾶν μέγαν γίγ- 15 
σθ x ᾽ Ν 5 9. ἃ Δ 7 * F »“»ν 

νεσθαι" οὐ μὴν ὧλλ ὃ μάλιστω πρόχειρον ἔχώ, τοῦτ 
ὃ ἂν 7 εὰ ᾽ * 

ἐρῶ. ἴστε δήπου Φίλιππον ᾿ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τουτονὶ τὸν 
133 Μακεδόνα, ᾧ πολὺ δήπου μᾶλλον ἐλυσιτέλει τὰς ἐξ 

ἁπάσης Μακεδονίας προσόδους ἀδεῶς λωμβάνειν ἢ μετὰ — 

κινδύνων τὰς ἐξ ̓Αμφιπόλεως, καὶ χρῆσθαι φίλοις * 
τώτερον ἦν αὐτῷ τοῖς πατριμοὶς "ὑμῖν * Θετταίλδιο, δὲ 

τὸν πατέρα αὐτοῦ " ποτ᾽ ἐξέβαλον. ἄνευ γὰρ τούτου 
κἀκεῖνο ἔστιν ἰδέιγ' ὑμεῖς "μὲν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι οὐδένα 

προὐδώκατε πώποτε τῶν φίλων, Θετταλοὶ δὲ οὐδένω :5 
΄ » εὖ Ε ᾽ 3 ἐὖῦ  "“ Φ ο ὦ 7 

124 πώποθ᾽ ὅντινω οὔ. ἀλλ —* οὑτως εχόντων τούτων μι- 

κρὰ λαμβάνειν καὶ τοὺς ἀπίστους φίλους καὶ τὸ κινδὺ- 

νεύειν ἀντὶ τοῦ μετ᾽ ἀσφαλείας ζῃν ὁρᾶτε προηρημένον 

Κ αὐτὸν αὐτοὺς Κ. r. 8. ν. τ᾿ λαμβάνειν καὶ] λαμβάνων Κ.τ.5. 
Ἰ παρ᾿ ὑμῖν] παρ᾽ ἡμῖν Κ. γ΄. 5. ᾿ φίλος] φ φίλους k. 
Ὦ ἐχθρὸς ὑμῖν] ἐχθρὸς ἡμῖν Υ. 
ἢ πολεμήσεται ἢ πολεμήσετε V. 

Ο. Κ᾿ ν. 
ο τριακόσια] διακόσια F. V.O. V. 

Ρ τῇ εἰ Ἐ, δ γ. Ἢ ἢΥ.0. 

“ μικρὰ] μικρὰν F. 

τ ᾧ οὔ, O. ἄνδρες om. k. ν. 
J ὑμῖν} ἡ ἡμῖν Καν. ᾿ 

Χ ποτ᾿ om. Κι ν. 
Υ μὲν οἴῃ. pr. Ὁ, 
5 οὕτως ἐχόντων — τούτων 

οὕτως ἐχόντων Υ. 
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“αὐτόν. τί δή "ποτ᾽ αἴτιον; οὐ γὰρ δὴ λόγον γε τὸ πρῶγ- 

ἀβϑμα οὑτωσὶ "πρόχειρον ἔχει. ὅτι ὦ “ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι δυοῖν 6 58 
ἀγαθοῖν ὄντοιν πᾶσιν ἀνθρώποις, τοῦ μὲν ἡγουμένου καὶ 
μεγίστου πάντων, τοῦ εὐτυχεῖν, τοῦ δὲ ἐλάττονος μὲν 

ο΄ χρύτου τῶν δ᾽ ἄλλων μεγίστου, τοῦ καλῶς βουλεύεσθαι, 9 

εὐχ ἅμα, ἡ κτῆσις. παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις, οὐδ᾽ 
ἔχει τῶν “ εὖ πραττόντων — τελευτὴν τῆς 

᾿ τοῦ πλεονεκτεῖν ἐπιθυμίας" δὲ ὅπερ ἱπολλοὶ πολλάκις 
136 μειζόνων "ἐπιθυμοῦντες τὰ παρόντα ἀπώλεσαν. καὶ τί 

δεῖ Φίλιππον λέγειν ἥ τιν ἄλλον; ἀλλ᾽ ὁ πατὴρ αὐτὸς ὁ τὸ 

Κερσοβλέπτου Κότυς, ἡνίκα μὲν "στασιάζοι πρός τινας, 
πρέσβεις 'πέμπων "ἅπαντα ποιεῖν ἕτοιμος ἦν, καὶ τότε 

᾿ ἠσθάνετο ὡς ἀλυσιτελὲς 'τὸ τῇ πόλει πολεμεῖν, " ἐπειδὴ 
δ᾽ ὑφ᾽ — ———— "ἔχοι, κατελάμβανε "τὰς πό- τς 

Aus, ἠδίκει, μεθύων ε ἐπαρῴνει μάλιστα μὲν εἰς ἑαυτόν, 

εἶτα καὶ εἰς ἡμᾶς, τὴν χώραν ἐποιεῖθ᾽ "ἑαυτοῦ, τὸ 
πρᾶγμα ἀμήχανον ἦν. τῶν γὰρ ὑπὲρ τοῦ πλεονεκτεῖν 

ἐπιχειρούντων εἷς οὐ χρὴ οὐ τὰ δυσχερέστατα ἕκαστος 20 
137 "εἴωθε λογίζεσθαι, ἀλλ᾽ ἃ κατορβώσας διαπράξεται. ἐγὼ 

"δὴ δῶν ὑμᾶς ἰηρβά, τοῦτον τὸν τρόπον βεβουλεῦσθαι, 

ὅπως, ἂν μὲν ἃ χρὴ περὶ "ὑμῶν γιγνώσκῃ Κερσοβλέ- 
πτῆς, μηδὲν ὑφ᾽ ὑμῶν " ἀδικήσεται, ἐὰν δὲ ἀλόγως ἀδὶ- 

ΟΝ φογὴ αἴτιον] ποτε τὸ αἴτιον F. ὅν ἐπειδὴ} ἐπειδὰν F. 8, 
k.v. 5 ἔχοι; ἔχει O.v. 

Ῥ πρόχειρον) μέτριον τ. ο τὰς πόλεις3, τὴν πόλιν τ. 
ς ἄνδρες om. k.r.v. Ρ εἶτα) ἔπειτα δὲ ἴκ, τ. 5. v. 
9 κα στο. τ. 5. 4 ἡμᾶς] ὑμᾶς Ο. τ᾿ 5. 
" οὐδὲ] ἢ 8. τ ἑαυτοῦ} ὑφ᾽ ἑαυτῷ ἰκ. τ. 5. ν. 
Γ“πρλλὴ οι, k. " εἴωθε ante τὰ 
Κ ἐπιθυμεῦντες} ἐπιθυμήσαντες Ἐ. ponit v. 

ἈΚ στασιάζοι) στασιάζει ν. ἐ δὴ} δὲ Κ'ν, 

ἐ φέμπι»] πέμπων πρὸς ἡμᾶς ἱωτ. ὀὁ ὑμῶν} ἡμῶν τ. ν. 
5.Υ, ἃ ἀδικήσετα,Ἶ ἀδικηϑήσετα, Ἐ. 

τὼς 
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xen —*— μὴ μείζων ἔ ἔσται τοῦ ἡ δοῦναι δίκην. ἀνα- 15 

γνώσομαι ὃ ̓ ὑμῶν τὴν ἐπιστολὴν ἥν, ὅτε 4 " 

Μιλτοκύθης, Κότυς ἔπεμψε; καὶ ἣν ὅτε πᾶσαν - 

τὴν ἀρχὴν πέμψας Τιμομάχῳ τὰ χωρίω ὑμῶν ἐξεῖλεν. 
—* ἘΠΙΣΤΟΔΗ. ὡντ πολ τον 659 

138 Τοῦτο ὦ "ἄνδρες ᾿Αθηναῖο; τὸ παράδειγμω ἑωρωκότές, 
ἂν ἐμοὶ [μὴ] “πεισθῆτε, κἀκεῖνο εἰδότες, ὅτι Φίλιππος, 
ὅτε μὲν “ ἐπολιόρκει ᾿Αμφίπολιν, ἵν᾿ ὑμῖν παραδῷ, πόλι- 5 

ορκεέϊν ἔφη, ἐπειδὴ δ᾽ ἔλαβε, καὶ Ποτίδαιαν ἱπροσαφεί- 

λεΐο, ἐκείνην τὴν πίστιν βουλήσεσθε ἔχειν, ξἥν πέρ φασι 

πρὸς Λακεδαιμονίους ποτ᾽ εἰπεϊν " Φιλοκράτην τὸν Ἔφι- 
1389 ἄλτου" καὶ γὰρ ἐκεϊνόν φασιν, ἐξωπατώντων. τι τῶν 

Λακεδαιμονίων καὶ ὑεροτεινόνταν πίστιν ἥντινω ἢ — 

λαμβάνειν; εἰπεῖν ὅτι πίστιν ἂν οἴεται γενέσθαι μόνην, “εἰ 

᾿ δείξειαν ὅπως, Ἂ ἂν ἀδὶκεῖν βούλωνται, μὴ δυνήσονται, 

ἐπεὶ ὅτι γ᾽ ἀεὶ —— εὖ εἰδέναι" ἕως ἂν οὖν ϑύγων- 

τάοτῶι; πίστιν οὐκ εἶναι. ταύτη; ἂν “μοὶ χρῆσθε συμβούλῳ, 

φυλάξετε τὴν πίστιν πρὸς ἡτοῦτον τὸν Θρῷκω, καὶ μὴ 15 

ο βουλήσεσθε εἰδέναι τίνω ἄν, εἰ πάσης. — * * 
κης, πρὸς ὑμῶν σχοίη γνώμην. 

141 Ὅτι τοίνυν ὅλως οὐδ᾽ ὑγιαινόντων “ ἐστὶν ν ἀνθμώεν 

τοιαῦτω γράφειν ψηφίσματα καὶ διδόνωι τισὶ τοιαύτας 

Υ δοῦναι δίκην} δίκην δοῦναι O. h Φιλοκράτην 8.0.0. 
2 ἀφειστήκει) ἀφεστήκει Ὁ. ἰφικράτην. 
8 ἔχων τὴν ἀρχὴν} τὴν ἀρχὴν ᾿ σι οι. O. —— 

ἔχων v. Κ᾿ βούλεται βούληται 8... 
» ἄνδρες om. 8. ν. Ἰ δείξειαν} δείξαιεν ** —— 
ὁ [μὴ7 om. Κιτ.8.ν. punctis no- O. ἂς. 

tant F.O. τ ἄν} ἐὰν τ. 
ἃ πεισθῆτε] πείθησθε Ὑ.1. 5. v. n χοῦτον ] τουτονὶ K. —* v. 
e ἐπολιόρκει ᾿Αμφίπολιν] ἀμφίπο- ο βουλήσεσθε βουλεύεσθε 7.5. Αἱ 

λιν ἐπολιόρκει F. S. V. O. legendum βούλεσθε. .. 
Γ προσαφείλετα) καὶ προσαφεί- Ρ τῆς om. Ἐ,5.Υ.0. 

λετο 8. 4 ἐστὶν ἀνθρώπων} ἀνθρώπων ἐστὶ 
ἔ ἥν περ] ἣν Κιν. v. 
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δωρεάς, καὶ τοῦτ᾽ ἐκ πολλῶν ῥώδιον γνῶναι. ἴστε " γὰρ. 
δήπου πάντες ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι "τοῦτο ὁμοίως ἐμοί, ὅτι 

τὸν Κότυν πότ᾽ ἐκέον ἐποιήσασθε πολίτην δῆλον ὡς κατ᾽ 
— — Χρόνον εὔνουν ἡγούμενοι "καὶ φίλον, καὶ μὴν 
καὶ χρυσόὶς στεφάνοις ἐστεφαγοῦτε, οὐκ ἄν, εἶγ᾽ ἐχθρὸν 
— ἀλλ᾽ ὅμως, ἐπειδὴ πονηρὸς καὶ θεοῖς ἐχθρὸς ἦν: 

καὶ μεγάλα ὑμᾶς ἠδίκει, τοὺς ἀποκτείναντας ἐκεῖνον 
Πύθωνα καὶ Ἡρακλείδην, τοὺς " Αἰνίους, πολίτας ἐποιή- 

σασθ ὡς εὐεργέτας καὶ χρυσοῖς στεφάνοις ἐστεφανώ- 

οσατε. εἰ δὴ ὑτότε, 6) ὑ ὑμῖν οἰκείως ἔχειν ὁ Κότυς ἐδόκει, 

ἔγραψνέ τις, ἐάν τις ἀποκτείνη Κότυν, ἔκϑοτον " αὐτὸν 
εἶναι, "πότερον ἐξέδοτ᾽ ἃ ἂν τὸν Πύθωνα καὶ τὸν ἀδελφόν, ἢ 6δο 

ο΄ φαρὼ τὸ ψήφισμα τοῦτο πολίτας ἐποιεῖσθε καὶ ὡς εὐερ- 
ἱ 148 γόων ἐτιμῶσε ; τί “δ᾽, ᾿Αλέξανδρον ἐκέϊνον τὸν Θεττα- 
ον Ἰλόν, ἡνίκ᾽ εἶχε μὲν αἰχμάλωτον " δήσας Πελοπίδαν, ς 

ἐχθρὸς δ᾽ ὡς οὐδεὶς “ ἦν Θηβαίοις, ὑμῶν δ᾽ οἰκείως δὲ» 

ἕκειτο οὕτως ὥστε παρ ὑμῶν στρατηγὸν αἰτεῖν, ἐβοβᾶτε 

δ᾽ αὐτῷ καὶ πάντ᾽ ἦν ᾿Αλέξανδρος, πρὸς Διὸς εἴ τις 

, δ ἄν τις ἀποκτείνῃ ᾿Αλέξανδρον, ἀγώγιμον εἶναι, 
δ "ἂν ὧν μετὰ ταῦϑ ὕβρισε καὶ προὐπηλάκισεν ἀσφα- 1 

144 λὲς 'ἦν ἔτῳ παρ᾿ αὐτοῦ δίκην ὑπειρᾶσθα: λαβέϊν; τί δὲ 

τὥλλα λέγοι τις ἄν; ἀλλ᾽ ὁ μάλιστα δοκῶν νῦν ' ἡμῖν 
ἐχθρὸς εἶνα; Φίλιππος οὑτοσί, εἰ τόθ᾽, τ᾽ "᾿Αργαῖον κατ- 
ἄγοντας λαβὼν τῶν ἡμετέρων τινὰς πολιτῶν ἀφῆκε μὲν 

» δὲρ διϑ. ν. « ἦν Θηβαίοις) θηθαίοις ἦν Κ. τ. 
" φοῦτο ante πάντες ponit v. 3. v. 
" καὶ φίλον ον. S. ὁ ἄν τις ἐάν τις ἴς, τ, 5.ν. 
5" Πύϑωνα] πείθωνα Ο. « ἄν οἵη. Κι ν. 
x Αἰνίους αἰνείους ἰκ, [» ἄν ἦν ν. 
Υ τότεἢ ποτε 5. 6 «9} τὸ Κι ν. 
5 αὐτὸν om. Υ, ᾿ πειρᾶσθαι: om. Γ, 
" φότερον πότερα Γ΄ «. ΠΟ x 

" δήσας] δείσας L. δ ᾿Αργγαῖω} ἄργαιν ἱ,, 
vor. ΤΥ, 3. Β 
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Ἵ * “ἣ δὲ 7 “.«ν.}» * — "μὴν ΄ 

αὐτους, ἀπέδωκε δὲ πάντα ὁσ ἀπωλεσᾶν αὐτοις, πεμυ- 5 
δὲ ἤ m? * ⸗ 7 

Ψψας γράμματω “᾿ἐπηγγέλλετο 
͵7 »" ν᾿ Ν 43 4 ᾽ -“ ᾶ 

χίαν ποιέίσθαι καὶ τὴν πατρικὴν φιλίων ἀνανεοῦσθαι, εἰ 
7 » »"Ὗ * * 

τότ᾽ ἠξίωσε τυχεῖν τούτων καί τις ἔγραψνε τῶν ἀφεθέντων 
Σὰ ; — δ; ᾿ 7 * * ᾿ 

ὑπ αὑτου, εὧν —* ἀποκχτείνη Φιλιππον, ὠγωγίέμον εἰνωι, 39 
͵ ε: ἊΝ ε ΄ δ ς ὧν 

145 καλήν γ᾽ ὕβριν ἡμεν ἂν ὑβρισμένοι. ὠρώ γε ὁρᾶτε καὶ 
νθ Ἷ ΩΨ" ὃ ᾿ 9 » δ'νο νὋ 7 7 

καταμανῦανετε, ὦ " ἀνόρες Αθηναίοι, εᾧ εκάστου τούτων 
δ᾽ ὃν ο ἢ 7 4 7 » Ρ * 

ἡλίκην ἂν “ωφληκότες τε παρώνοιαν, εἰ τί "τοιοῦτον 
ΠῚ ͵7 ᾿ ΄ * ἯΝ ᾽ « 7 4 Ύ 

ἐτυγχάνετε ἐψηφισμένοι ; ἔστι γαρ οὐχ, υγιωινόντων, “ οἱ-- 
Ν᾽. 7 ΜΔ» ἢ Ν ε 7 7 “ 

μαι, ἀνθρώπων οὔθ᾽ ὅτῶν τινὰ ὑυπειληῴφωσι φίλον, οὕτω 15 
ε ὡς — “Ὃν “ * 7 »"» 

πιστεύειν ὥστε, ἂν ἀδὶκεῖν ἐπεχείρη, τὸ ᾿ἀμύγασθαι σῴων 

αὐτῶν ἀφελέσθαι, οὔθ᾽ ὅτων ἐχθρόν τινώ ἡγῶνται, οὕτως 
"»“» ε ᾽ ἮΝ, 7 Ζ - 9 

αὖ μισεῖν ὥστ᾽, "ἐὰν παυσάμενος βούληται φίλος εἶναι, 
Ν »-"΄ » »" “ * ν, ͵ Ν 

τὸ σποίειν ἐξεῖναι ταυτῷ κωλυσαι ἀλλ ἄχρι τούτου καὶ 
» - ἡ Ν »" — * ε 

φίλειν, οἰμυῶι, χρη καὶ μίσειν, μηδετέρου τον καιρὸν ὑπερ- 661 

βάλλοντας. 
᾽ 7, » ⸗ ὃ' — δε δύ « ἮΝ ὙὙᾺῚ 

1466 Οὐ τοίνυν ἔγωγε οὐδ᾽ εκέινο ἰδέιν θύνωμωι, ὡς οὐχὶ 

πάντες ἄνθρωποι τούτων ἀξιώσουσι τυχέϊν, " ὅσοις πό 
᾽ F « * 2 Ν ε — 

ἐστι καὶ ἡτισοῦν εὐεργεσίως πρόφασις πρὸς ὑμᾶς, εἰ 
͵΄ “- ᾽ Ὑ 

Χαριδήμῳ δώσετε, οἷον, εἰ βοὔλεσθε, Σίμων, Βιάνωρ, 5 
3 Ὰ ᾿ * 

᾿Αθηνόδωρος, ἄλλοι μυρίοι. εἰ μὲν τοίνυν πᾶσι ψηφιού- 
Φιι ἃ ε * 

μεθα "ταὐτά, λήσομεν, ὡς ἔοικε, μισθοφόρων ἔργον ἀν- 
— ᾿ς «ε * 

θρώπων ποιοῦντες τὴν ἑκώστου σωτηρίαν τούτων δορυφο- 
»-" ᾽ -“" Ἁ » ᾿ ᾽ ΄ 

ροῦντες᾽ εἰ δὲ Ὑ τῷ μὲν τοῖς δ᾽ οὔ, δικαίως ἐγκαλέσουσιν 
ς Ν 4 ᾽ X & ⁊ * — — 

147 οἱ μὴ “τυχόντες. φέρ᾽, ἐὼν δὲ δὴ καὶ Μενέστρατος ἡμᾶς το 

1 ἀπώλεσαν) ἀπώλεσεν S. τ ἀμύνασθαι) ἀμύνεσθαι Κ.τ.5.ν. 
τῇ ἐπηγγέλλετο] ἐπηγγείλατο ν. 5 ἐὰν O. r. 8. ceteri ὧν. 
Ὁ ἄνδρες om. v. t βούληται φίλος εἶναι φίλος εἷ- 
9 ὠφληκότες ἥτε παράνοιαν) παρα- ναι βούληται P. 5* 

γομίαν ὠφληκότες ἦτε k. Υ. 8. u ὅσοις] ὁπόσοις F. τον, ὁπόσοι 5. 
Ρ τοιοῦτον] τοιοῦτο K. 5. ν. x ταῦτα F. τ. 8. 
4 οἴκαι ἀνθρώπων] ἀνδρῶν οἶμαι Υ τῷ μὲν] τοῖς μὲν Κι, ΓΤ. 5. v. 

Ἰκ, τ. 8... 2 τυχόντες} μετέχοντες ν΄. 
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ὁ ̓Ερετριεὺς ἀξιδὶ "ταῦτα καὶ αὐτῷ ψηφίσασθαι, ἢ "Φά- 
ὥλλος ὁ Φωκεὺς ἥ τις ἄλλος δυνάστης (πολλοῖς δὲ δύ- 
ποὺ διὰ καιρούς. τινας πολλάκις φίλοι γιγνόμεθα), * πό- 
τερον ψηφιούμεθα πᾶσιν ἢ οὔ ; ψηφιούμεθα νὴ Δία. καὶ 

ὁ τί " φήσομεν ὦ ' ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι καλόν, εἰ τῶν Ελλή- "9 

γῶν ἐπ᾽ ἐλευθερία προεστάναι φάσκοντες τοὺς "ἰδία δυνά- 
μεις ἐπὶ τοῖς πλήθεσι κεκτημένους δορυφοροῦντες φανού- 

148 μεθα; " ἐγὼ μὲν οὐχ, ὁρῶ. εἰ γάρ ἐστί τῳ ἱ δοτέον τι 
Ἐτριοῦτον, ὡς ἔγωγε οὔ φημι, πρῶτον μὲν τῷ μηδὲν ἠδιε- 20 
κηκότι πώποτε, δεύτερον δὲ [' τῷ] μηδ᾽ ἂν ἀδικεῖν βού- 
ληται δυνησομένῳ, ἔπειθ᾽ ὡς ἀληθῶς ὅστις ἅπασιν ἀν- 

θρώποις ἔσται φανερὸς ὑπὲρ τοῦ μὴ παθεῖν ταῦτα εὑρι- 

σκόμενος, καὶ οὐκ ἐπὶ τῷ ποιεῖν μετ᾽ ἀδείας ἡ ἑτέρους κα- 
κῶς, " τούτω δοτέον. ὅτι μὲν. τοίνυν ὁ Χαρίδημος οὔτε τῶν 15 

ἀναμαρτήτων ἐστὶ πρὸς ὑμᾶς οὔτε τῶν ἵνα μή τι "πά- 
θωσι ταῦτα εὑμσκομένων, ἐάσω" ἀλλ᾽ ὡς οὐδὲ πιστὸς 

εἰς τὸν “ἔπειτα χρόνον, ἀκούσατέ μου, καὶ σκοπεῖτε, ἂν 

— ὀρθῶς ἐξετάζειν δοκῶ. 
149. Ἐγὼ νομίζω, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὅσοι μὲν τῶν ἡμε- 

ο΄ φέρων ἐθῶν καὶ νόμων ἐπιθυμηταὶ γενόμενοι πολῖται 662 
“ἐσπούδασαν γενέσθαι, ἅμα τ᾽ "αὐτοὺς ἂν τυγχάνειν 
"τούτων καὶ παρ ἡμῖν οἰκεῖν καὶ μετέχειν ὧν ἐπεθύμη- 

ἃ ταῦτα͵] ταντὰ ιν. τὰ αὐτὰ x χοιοῦτον) τοιοῦτο k. 
F.S.V.O. 5)] post Momittunt omnes. 

ν Φάδλλος) O. k.v. — 
xcvre⸗] Γ, 8. πὸ τούτῳ] τοῦτο Εἰ, τούτῳ k. 
4 τ τί δήπου ν. 5 πάθωσι Reiskius: libri πάθῃ. 
“ φύσομο ψηφίσομεν F. 9 ἔπειτα) ἅπαντα τ. 8. 
ε om. v. σα ον 
5 διι] Βίας Υ. Ο. εἰ οοττθοῖυς ὠ Ἁ4 ἐσπούδασαν γενέσθα, 5. V. O. 

κ. Anced. p. τό4, 4: ubi οεἰοτὶ γενέσθαι ἐσπούδασαν. 
mox Τ᾿ αὐτοὺς ἄν} ἄν αὐτοὺς v 
ον ΔΑ σι Δι ἐγ " τούτων--- μετέχειν ΟΠ]. Γ 

μὲν οὐκ ἔχν Ἐ ἡμῖν} ὑμῖν Κα 
ἡ δοτέον δέον τ. 5. 
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σαν. “Ὅδοις δὲ τούτων μὲν μηδενὸς μήτ᾽ ἐπιθυμία μήτε 
ζῆλος εἰσέρχεται, τὴν πλεονεξίαν δ᾽ ἀγαπῶσιν, ἣν διὰ 5 

τοῦ " δοκέϊν ὑφ᾽ ὑμῶν τιμᾶσθαι καρποῦνται, τούτους Ὁ δ᾽ 
οἴομαι, μᾶλλον δὲ οἵἴδω σαφῶς, ὅταν ποτὲ μείζονος πλε- 

ὀνεξίας "ἑτέρωθεν ἐλπίδα ἴδωσιν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν "ὑμῶ ρωθεν ἐλπίθω ἰόωσιν, οὐδ᾽ ὁτίουν “ὑμῶν φρον- 

τϑοτίσαντας ἐκείνην " θερωπεύσειν. οἷον, “ἵν᾿ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς 
πρὸς δὺ ταῦτ᾽ ἐγὼ βλέπων λέγω, Πύθων οὑτοσί, ὅτε μεν το 

Κότυν εὐθὺς ἀπεκτονὼς οὐκ ἀσφαλὲς ἡγέϊτο ἀπελθέϊν 

“ὅποι τύχει, ἦλθεν ὡς ἰὑμᾶς καὶ πολιτείαν ὅ ἤτησε καὶ 
62 24 δὴ δὲ ». ὰ 
ἐποιήσατο πρώτους ὑμᾶς, ἔσει Ἑ οἰεταΐ Τ 

Φιλίππου πράγματα συμφέρειν αὑτῷ μᾶλλον, οὐδ᾽ ὅτι- τ8 

οὖν ὑμῶν φροντίσας τἀκείνου φρονέϊ. οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ 

Se 

σαντῶων 

ἔστιν, ὦ ' ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, παρὼ τούτδις τόϊς ἐπὶ τῇ τοῦ 

πλεονεκτέϊν προαιρέσει ζῶσιν οὐδὲν οὔτε βέβαιον οὔθ᾽ ὅσιον, 

ἀλλὰ δεῖ " τούτων, ὅστις εὖ φρονέϊ, φυλαττόμενον περι" 
151 ἔϊναι, μὴ προπιστεύσαντα κατηγορεῖν. εἰ τοίνυν, ὦ ἄνδρες :ο 

ὑπάρχει, "θείημεν τὸν 

Χαρίδημον αὐτὸν καὶ γεγενῆσθαι περὶ ἡμᾶς σπουδαῖον 

καὶ εἶναι καὶ ἔσεσθαι, καὶ μηδέποτε ἄλλην γνώμην ἢ 

ταύτην σχήσειν, οὐδὲν μᾶλλον ἔχει κωλῶς ταῦτ᾽ αὐτῷ .5 

ψηφίσασθαι. εἰ μὲν γὰρ ἐπ᾽ ἄλλο τι " ταύτην τὴν ἄδειαν 
ἐλάμβανε, τὴν ἐκ τοῦ ψηφίσματος, ἢ τὰ Κερσοβλέπτου 
“ρώ - ΕΝ Ἣ δεινόν" * δ' ς«΄ ὦ “ο 

ρώγματω, ἧττον ὧν ἥν δεινον" νὺν ὁ, ὑπὲρ οὐ “ κατα- 

* ᾿ς ΩΜ’ ⸗ X 

Αβθηναῖοι, τοὐναντίον ἢ τὠληθὲς 

Ὁ ὅσοις] ὅσους 8. 
Χ δοκεῖν ὑφ᾽ ἡμῶν τιμᾶσθαι] διώ- 

κειν τὰς ὑφ᾽ ὑμῶν τιμὰς k. ὑμῶν 
etiam Υ. 5. ν. 

Υ δ᾽ οἵη. F. Κι τ. s.v. 
2 ἑτέρωθεν ἐλπίδα} ἐλπίδα ἑτέ- 

ῥωθεν Κον. 
ἃ ὑμῶν] ἡμῶν Ἐς 5. V.O. 
Ὁ θερωπεύσεινἾ θεραπεύειν Κκ. 
ς ΨἹ ἤν Υ.Ο. 
d ὃ ταῦτ᾽ ἐγὼ βλέπων] ἃ βλέπων 

ἐγὼ ταῦτα k. r. s. v. 

edcoi] ὅπου k. r. 8. 
[ὑμᾶς] ἡμᾶς Ὁ. Κ. ν. 
8 ἤτησε] ἠτήσατο Ἐ᾿, 
" ἐποιήσατο] ἐποιεῖτο k.r. 5. 
ἱ ἄνδρες om. Κ. 5. ν. 
Κ τούτων] τοῦτον P. Καὶ, 
! ὑπάρχει] ἔχει r. 8. v. ἐὰν k. 

τὴν ἄδειαν ἐλάμβανε ταύτην Κ. 
ο καταχρήσεται κατ᾿ r 
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χρήσεται τῇ διὰ τοῦ ψηφίσματος πλεονεξία, οὐκ ἀξιό- 
—— 

-φεσκέψασθε " δὲ ὡς δικαίως ἕκαστα ἐξετάζω, καὶ σφόδρα 
᾿ς γε εἰκότως δεδιώς. ἐγὼ σκοπῶ Κότυν, ὅτι κηδεστὴς ἦν 

τἸφικράτει τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ "Χαριδήμω Κερσο- - 
βλέπτης, καὶ τὰ πεπραγμένα ὁρῶ πολλῷ μείζονα καὶ 
χάριτος πλείονος ἄξια ὑπὲρ Κότυος ᾿Ιφικράτει ἢ ὑπὲρ 

153 Κερσοβλέπτου Χαριδήμω. ᾿σκεψώμεθα δ᾽ " οὑτωσί. ἴστε 
δήπου τῶντ᾽, "ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὅτι χαλκῆς εἰκόνος οὔσης 

παρ ὑμῖν ᾿Ιφικράτει καὶ σιτήσεως ἐν πρυτανείῳ καὶ δω- το 
ρεῶν καὶ τιμῶν ἄλλων, δὲ ὡς " εὐδαίμων ἐκεῖνος ἦν, ὅμως 
ἐτόλμησεν ὑπὲρ τῶν Κότυος πραγμάτων ἐναντία τοῖς 
"ὑμετέροις " στρατηγοῖς ναυμαχεῖν, καὶ περὶ πλείονος 
ἐποιήσατο τὴν ἐκείνου σωτηρίαν ἢ τὰς ὑπαρχούσας ἑαυτῷ ι5 
παρ " ὑμῶν τιμάς" καὶ εἰ μὴ μετριωτέραν "ἔσχετε τὴν ὀρ- 
γὴν ὑμεῖς τῆς ἐκείνου προπετείας, οὐδὲν ἂν αὐτὸν ἐκώλυ- 

154σεν “ἀθλιώτατον ἀνθρώπων ἁπάντων εἶναι. ἀλλ᾽ ὅμως ὁ 
Κότυς, ὑπ᾽ ἐκείνου "σωθεὶς καὶ λαβὼν ἔργῳ τῆς ᾿ἐκείνου 

φιλίας πεῖραν, ἐπειδὴ βεβαίως ἡγήσατο σῶς εἶναι, οὐχ, :ο 
ὅπως ἀποδώσει χάριν ἐσπούδασεν αὐτῷ, καὶ πρὸς ὑμᾶς 
δι’ ἐ ἐκείνου τι φιλάνθρωπον ⸗ — —2* συγγνώμης ἐπὶ 
τὸς πεπραγμένοις τύχν, ἀλλὰ " πᾶν τοὐναντίον Ἰζίου μὲν 

 τϑϑαὐτὸν συμπολιορκέϊν τὼ λοιπὼ τῶν ὑμετέρων χωρίων, οὐκ :5 

 Ρδὲ οἵ. V.O. τ ὑμετέροις ἡμετέροις 8. Κα, 
** res. 5 στρατηγοῖς) στρατηγεῖν τ. 
— —— φιλοκράτει ν᾿ " ὑμ»} ὑμῶν τ. 5. ἡμῶν K. 

χαρί- “ἔσχετε τὴν ὀργὴν ὑμεῖς} ὑμεῖς 
— —* ἔσχετε τὴν ὀργὴν ἘΚ. τ. 5. 

4 ἀθλιώτατων ἀνθρώπων ἁπάντων 
—————— ἀνθρώπων ἁπάντων ἀθλιώτερον ἵκ.τ.3. 

5 οὗὗτωσί οὕτως Ὗ. Ο. 8 σῳθε)ς} τότε σωθεὶς F.v. 
— ἄνδρε] ὃ — κω] δ, Ὑ.Ο. 
Υ̓͂ εὐδαίμων ἐκεῖνος} ἐκεῖνος εὐδαί- σῦν 

μὼν ἶς, " κἂν} ἅπαν Ὺ 
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—M —8 F Ν 7 

ἐθέλοντος δ᾽ ἐκείνου λαβὼν αὐτὸς τήν τε βαρβαρικὴν δύ- 
* ε " * * 7 

ναμῖν καὶ τὴν ὑπ᾽ ἐκείνου συνειλεγμένην, καὶ τὸν Χαρίδη-- 
* 7 ͵ -“ ΄ 

μὸν τουτον ἱπροσμισθωσάμενος, Κπροσέβαωλλε τοῖς ὑμετέ- 
᾽ * ͵7 

ροις' χωρίοις, καὶ εἰς τοῦτο κατέστησε ' τὸν ᾿Ιφικράτην 664 
᾽ ε » ᾽ » »"» 7 

ἀπορίας ὥστε ἀπελθόντα εἰς "“Αντίσσαν οἰκεῖν καὶ πά- 
» » ε 7 ε Ἁ ς΄ ἊΨ ᾿ “ 

λιν εἰς Δρῶν, ἡγούμενον ὡς μὲν ὑμᾶς οὐχὶ καλῶς ἔχειν 

ἐλθεῖν, οὺς ὑστέρους ἐπεποίητο τοῦ Θρωκὸς καὶ τοῦ βαρ- 
7 9. 9 7 δ' . " Ν 7 ΄ ὰ .“ 

βάρου, παρ᾿ ἐκείνῳ δ᾽ οὐκ ἀσφαλες εἰνωι μένειν, ὃν οὕτως 9 
᾽ “» ε:.2 * 1* 727 

156 ὀλιγωρουντῶ εὥρω τῆς εαυτοῦυ σωτηρίως. " ἂν οὖν, ὦ ἄν-- 

δρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ 5 Κερσοβλέπτης ἐκ τῆς τῷ Χαριδήμῳ 
* 3 Ψ΄ ΄ 3 Ν 5 “ ἣν δ * γῦν ἀδείας κατασκευαζομένης αὐξηθεὶς ὀλιγωρῇ μὲν ἐκεί-: 

, 4 Ν “ —8 e22 » οὖὐϑ 

γου, νεωτερίζη δέ τι καὶ κινῇ πρὸς ὑμᾶς, ἐξαρκέι τοῦθ᾽ το 
«ε * » -“, " Ν " 

ὑμῖν, ἐὰν Χαρίδημος ἐξωπατηθῇ, τὸν Θρώκω ἰσχυρὸν ΡῬεφ᾽ 
ε * Ἂν * 3 X —X ᾽ 3 * ὑμᾶς αὐτοὺς κατεσκευωκέναι ; ἐγὼ μὲν οὐκ ἀξιῶ. καὶ 

Ν r2 »“» ͵,) δέ » —X σθ 7 * R γὰρ "ἐκέϊνο νομίζω δίκωιον, εἰ μὲν αἰσθάνετωι ταῦτω καὶ 
“ 7 δ 0 . 7 7 

Tpooocs Χαρίδημος, εἰ πὼς τοιούτων ψηφισμάτων τεύυ- 
ε 3 ͵7 — 

ξεται διωπρώττεται, ὡς ἐπιβουλεύοντι μὴ ἐπιτρέπειν αὐὖ- τς 
-“ ᾽ Ἃ ⸗ -“ ᾿ Ν 

157 τῶ, εἰ δὲ λέληθεν δ αὐτόν, ὅσῳ μωλλον εὔνουν τις αὐτὸν 
ε »“, ““ — ἵν « Ἁ 

ὑπείληφεν εἶνωι, τοσούτῳ μῶλλον προϊδέσθαι καὶ ὑπερ 
᾿ς οὖν ἘΠ δ, Ὁ, 7) 3 2 αθῶ ⸗ Ν 

αὐτοῦ καὶ ὑπερ “εκείνου. ἔστι γὰρ φίλων ἀγαθων οὐ τὼ 
* "»“ "7 ᾽ ἣν» 3 7 Ν 7 

τοιαῦτ χαρίζεσθαι τοὶς εὔνοις, εξ ὧν κἀκείνοις καὶ σφί-:ο 

σιν αὐτοῖς ἔσται τις βλάβη, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἂν μέλλη συνοΐ- 
— » 7 2 ΠῚ —9 —* * 3 7 

σειν — ὃ δ᾽ ἂν αὐτὸς ἀμΜΝΝ εκείνου 

προβῇ, πρὸς τὸ καλῶς ἔχον τίθεσθαι καὶ μὴ τὴν ἤδη 

χάριν τοῦ μετὰ ταῦτα χρόνου παντὸς περὶ πλείονος 

᾿ προσμισθωσάμενος] προμισθωσά- πῃ ἄν] ἐὰν k. r. 8. 
μενος V. 9 Κερσοβλέπτης] ὁ κερσοβλέπτης 

Κ προσέβαλλε τοῖς ὑμετέροις τοῖς ΓΤ. ὁ κερσοκλέπτης 8. 
ὑμετέροις προσέβαλε τ. τοῖς ὑμετέροις Ρ ἐφ᾽ ὑφ᾽ Ο. 
προσέβαλλε k. 5. προσέβαλε τοῖς ὑ- 4 αὐτοὺς om. Γ΄. 
μετέροις ν. τ ἐκεῖνο] ἐκείνω Κ΄. 

Ἰ τὸν οτχ. Εἰ, ν. 5 αὐτὸν om. Κ΄ r. s. 
τ ἤΑγτισσαν} ἄντυσσαν r. t ἐκείνου) ἐκείνων Ἰκ. r. 5. 
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᾿ χεϑήγέισθαι. οὐ τοίνυν οὐδ᾽ " ἐκεῖνο λογιζόμενος δύναμαι ἐς 
' κατιδεῖν, ὡς, εἰ καὶ βάρβαρος καὶ ἄπιστος ὁ Κερσοβλέ- 

- πτῆς, ὅμως προνοηθείη γ᾽ ἂν μὴ τὰ τηλικαῦτα ἀδικῆσαι 
᾿ Χαρίδημον. ὅταν γὰρ πάλιν ἐξετάσω "ἡλίκων Κότυς 

᾿Ιφικράτην ᾿ἀποστερήσειν μέλλων οὐδὲν ἐφρόντισε, ra⸗- 
τελῶς " τούτω γε οὐδὲν ἂν ἡγουμαι μελῆσαι * " ἀπο- 665 

150 λουμένων. Χωρδίμῳ. ὁ μέν γ᾽ ἐκεῖνον τιμάς, " σίτησιν, 

ον εἰκόνας, πατρίδα, ᾽ ζηλωτὸν αὐτὸν ἐποίησεν, ὀλίγου δέω 
λέγειν πάνθ᾽ ὧν ἄνευ ζήν οὐκ ἄξιον ἡ ἥν ̓Ιφικράτει, ψομίζων 
— οὐκ "ἐπεστράφη; οὗτος δ᾽ ὡς ἀληθῶς τίνος 

ἂν καὶ λόγον σχοίη μή {τινος} Χαρίδημον ἀποστερήσῃ ; 
ο ὁτιοῦν γάρ ἐστι παρ᾽ ὑμῖν αὐτῷ, οὐ παῖδες, οὐκ εἰ- 

τόοκών, οὐ συγγενεῖς, οὐκ ἄλλο οὐδέν. καὶ μὴν εἰ μήτε φύ- 
β σεῖ πιστὸς ὁ Κερσοβλέπτης, ἔκ τε τῶν γεγενημένων πρό- το 

δόμα: δικαίως ἄπιστος, “μηδὲν τε τοιοῦτον ὑπάρχει τοῖς 
πράγμασι δὲ ὃ κἂν * γνώμην καὶ φύσιν προνοηθείη 

τι τοῦ Χαριδήμου, τίνος 'ένεκα ἁπλῶς καὶ κομιδῇ τετυ- 
φωμένως οὕτως, ἃ βούλεται διαπράξασθαι, συλλάβωμεν 

— καὶ ταῦτα ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντα ;- ἐγὼ "μὲν οὐχ ὁρῶ. ες 
Ὅτι τοίνυν ἄνευ τοῦ τοῖς πράγμασι μὴ συμφέρειν τὴ τὸ 

τὴ οὐδὲ πρὸς δόξαν συμφέρει τῇ πόλει τοιοῦτον 

οὐδὲν, ἐψηφισμένη φαίνεσθαι, καὶ τοῦτο δὰ μαθεῖν ὑμᾶς. 

εἰ μὲν γάρ, ὦ ἀνόρες ̓ Αθηναῖοι, " πόλιν οἰκοῦντί τῳ καὶ :ο 
νόμοις πολιτενομένῳ τὸ ψήφισμα ἐ ἐγέγραπτο, δωρὸν ΟΥ 

ὉΝ ἂν ἦν αἰσχρόν" νῦν δὲ γέγραπται Χαριδήμῳ τῷ 

Ἢ Α Ὁ Ν ΠΆΝ Ἢ ς ἐπεστράφη) ἀπεστ 
ἃ ἡλίκων] πηλίκων Υί.Ο. ὁ ,γάρ ἐστι ἐσὲ Τὰ ἘΘῪ. 
Υ ἀποστερήσειν ἀποστερεῖν ἱ.τ.5. —— 
" τούτῳ τιῦτο Υ͂. Ο. ν. μηδέν τεῖ μηδὲν δὲ Κ, 

ἀπολογουμένων τ. — — 
— —— — ὦ γεν: 

Κι ν. 8. » “ῶνν οὦ, Ὁ 
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᾿ “ δ Ὁ —2* πόλιν μὲν οὐδ᾽ ἡντινοῦν οἰκοῦντι, ᾿Θρωκὶ δὲ ἀνθρώπῳ βα- 

σιλεὶϊ στρατηγοῦντι καὶ διὰ τῆς ἐκείνου βασιλείας πολ- 
τό λοὺς ἀδικοῦντι. ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ᾽, ὅτι πάντες οἱ :5 

κ ξεναγοῦντες οὗτοι πόλεις καταλαμβάνοντες Ἑλληνίδας 
ἄρχειν ζητοῦσι, καὶ πάντων, ὅσοι περ νόμοις οἰκεῖν βού- 

—* ——— Ε . 4 Ν ΄ —* 

λονταῶι τὴν αὑτῶν ὄντες ἐλεύθεροι, κοινοὶ περιέρχονται κατὰ 
“ ͵ ᾿᾽ » 224 —6 — 4 

πᾶσαν χώραν, εἰ δὲ τἀληθὲς εἰπεῖν, ἐχθροί. ὧρ᾽ οὖν, ὦ 

ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καλὸν ἢ πρέπον ' ὑμῖν τοῦ μὲν ἕνεκα τῆς 666 
ε “᾿ 7 m2 ΣΝ ΄ 
ἑαυτοῦ πλεονεξίας "᾿ ἐπιβουλεύσοντος οἷς ἂν " τύχη τοιωύ- 

τὴν φυλακὴν ἐψηφισμένους φαίνεσθαι, τοῖς δ᾽ ὑπὲρ τῆς 
ε * * ε 7 

ἑαυτῶν ἐλευθερίας ἀμυνομένοις εἴργεσθαι τῆς ὑμετέρως 
163 συμμαχίως “ προειρηκένωι ; ἐγὼ μὲν οὐχ, ὑπολαμβάνω 9 

τοῦτο οὔτε καλῶς ἔχειν οὔθ᾽ ὑμῶν ἀξίως. πῶς γὰρ οὐκ 
᾽ Ν εδι 7 δι 6 AF Ν — 

αἰσχρὸν Λωκεθαιμονίοις μὲν εἐγκώλειν ἔστι τοὺς τὴν Α- 

σίαν οἰκοῦντας Ἕλληνας ἔγραψαν ἐξεῖναι δρῶσωι πᾶν ὅ 
τι ἂν "θέλη βασιλεύς, αὐτοὺς δ᾽ "ἐκδοῦνωι καὶ τοὺς τὴν το 
— * Ν 4 ⸗ 

Εὐρώπην οἰκοῦντας Κερσοβλέπτη καὶ πάντως, ὅσων περ 

ἂν οἴηται κρείττων “Χαρίδημος ἔσεσθαι; οὐ γὰρ ἄλλο τι 

ἃ ποίει τὸ ψήφισμα ὕτουτί, Υὅτε τῷ ἡ μὲν ἐκείνου στρωτη- 

γῶ οὐ " διείρηται τί πρωκτέον ἢ μή, πᾶσι δ᾽, ἄν τις ἀμύ- 

νητῶι, τοσοῦτος ἐπήρτηται φόβος. 
Ν ⸗ Ψ κ᾽ 3 * Ν 7 2 164 Καὶ μήν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ γεγονός τι πρῶγμά 8 

φράσαι πρὸς ὑμῶς βούλομαι, δ᾿ οὗ μῶλλον "ἔθ᾽ ὑμῖν 

ἱ Θρᾳκὶ---ο-ὐδικοῦντι om. k. 5. ἐκδοῦναι] ἐκδεδωκέναι K. r. 8. 
Κ ξεναγοῦντες) ξενωγωγοῦντες V. t Χαρίδημος ἔσεσθαι] ἔσεσθαι χα- 

ν ρίδημος Κι. τ΄. 8. 
1 ὑμῖν] ἡμῖν Κι Υ. " πριεῖ τὸ ψήφισμα] τὸ ψήφισμα 
τ ἐπιβουλεύσοντοςἾ ἐπιβουλεύσαν- ποιεῖ Κ. τ. 5. 

τὸς k. Υ΄ 8. x πρυτῇ ἣ τουτὶ γ, ἢ τοῦτο ἴκ.7.5. 
ἢ τύχῃ] τύχοι ν. Υ ὅτε] ὅτι ν. οὖγε V. Ο. om. Κ. 
Ὁ προειρηκένα!] προσειρηκέναι 8... Υ΄ 8. 
Ρ ὅτι τοὺς] ὅτι τοὺς μὲν ἘΦΞΎ .Ο.ν. 2 μὲν} μὲν γὰρ Κ, r. 8. 
4 ἄν] οὖν Κ. Υ. 8. ἅ διείρηται διήρηται k. r. s. V. 
τ θέλῃ} ἐθέλῃ ν. βούχεται Κιτ,5. Ὁ ἔθ᾽.--ατουτί om.v. 



Ρ. δὅδδ, 667. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. * 
γενήσεται δῆλον ὡς σφύδρα δέ λῦσαι τὸ ψήφισμα 
τουτί, ὑμεῖς ἐποιήσασθε ἔν τισι καιροῖς " καὶ χρόνοις ᾿Α- 

᾿ ριοβαρζάνην πολίτην καὶ δὲ ἐκεῖνον Φιλίσκον, ὥσπερ νῦν το 
165 διὰ Κερσοβλέπτην Χαρίδημον. ὧν δ᾽ ὅμοιος ἐκέϊνος τούτῳ 

τῇ προαιρέσει τοῦ βίου, διὰ τῆς ̓Αριοβαρζάνου θυνάμεως 
κατελάμβανεν Ἑλληνίδας, εἰς ὡς εἰσιὼν πολλὰ 

καὶ " δεινὰ ἐποίει, παῖδας ἐλευθέρους [ἀδικῶν καὶ γυν- 
᾿ς αὗκας ὑβρίζων, καὶ πάντα ποιῶν ὅσα “ἂν ἄνθρωπος 1:5 

ποιήσειεν ἄνευ νόμων καὶ τῶν ἐν "πολιτεία καλῶν τε- 

τόδϑραμιμένος, εἰς ἐξουσίαν ἐλθών. ἐν δὴ Λαμψάκῳ τινὲς 
ἄνθρωποι γίγνονται; δύο" Θερσαγόρας ὄνομα "αὐτῷ, βα- 

᾿τέρῳ δ᾽ — οἱ παραπλήσια τὸς παρ ᾿Ὦ᾿ἡμῖν 

γνόντες περὶ "τῶν τυράννων 'ἀποκτιννύασι "τὸν Φιλίσκον 667 
᾿ δικαίως, τὴν αὐτῶν πατρίδα οἰόμενοι δέν ἐλευθεροῦν. εἰ 
᾿ς δὴ τῶν τότε ὑπὲρ Φιλίσκου λεγόντων, ὅτε ἐμισθοδότει μὲν 

τόϊς ἐν Περίνθω ξένοις, εἶχε δ᾽ ὅλον τὴν ᾿Ελλήσποντον, 
μέγιστος δ᾽ ἦν τῶν ὑπάρχων, ἔγραψέ τις ὥσπερ " οὗτος 5 
γυνί, ἐάν τις ἀποκτείνη Φιλίσκον, ἀγώγιμον αὐτὸν ἐκ τῶν 
συμμάχων εἶναι, πρὸς Διὸς θεάσασθε εἰς ὅσην " αἰσχύνην 

16) ἂν ἡ πόλις — ἐληλύθει. ἧκε μὲν γὰρ "αὶ Θερσαγόρας 

καὶ ὁ Ἑζξήκεστος εἰς Λέσβον, καὶ ὥκουν ἐκέϊ" εἰ δ᾽ 19 
— τις τῶν "Φιλίσκου φίλων ἣ παίδων, ἐξεδίδοτ' 
ἂν ὑπὸ τοῦ εὑμετέρου ψηφίσματος. πῶς οὖν οὐκ αἰσχρὸν 

᾿ Ε καὶ om. k.r.s. δὲ χὸν ΟΠ, k.x.s. 
ὁ δεινὰ δεινὰ ἔργα K. τ. 5. 5. οὗτος νυνί] νῦν οὗτος ἵκ, τ. 5, 

Ο" ἄν οαι. Υ. Ο. τ. 5. εἰ pr. Κ. 5 αἰσχύνην ἄν) ἂν αἰσχύνην ἱ.τ.5. 
Γ φωήσειενἾ πωήσω pr. O. Ρ ἡμῶν} ὑμῶν F. S. V.O. 
Κ πολυυτείᾳ τῇ πολιτείᾳ ν. ἅ ὁ ὁ}, Γ΄ 
» αὐτῷ 7] αὐνῶ δωτέρω τ Φιλίσκου) τοῦ φιλίσκου Ἐς ν 

τῷ δ' τ, αὐτῶν τὸ δ' ἰκ. 5. " φίλων ὃ παίδων) ταίϑων ἢ φί- 
᾿ ἡμῖν} ὁμῖν ν. λων ἧς, παίδων F. 
—A —5. τ ὑμετέρου] ἡμετέρου F. S. V. k. 
R& r.s. v. 
' ἀποκτιννίασ:ἢ ἀπικτωνύουσι Ε΄. v. 
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καὶ δεινὸν ἂν ἦτε πεποιηκότες, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ 

τοὺς μὲν παρ ὑμῖν τοιοῦτό ὅτι πράξαντας χαλκοῦς 

ἱστάντες καὶ ταῖς μεγίσταις " δωρεαῖς τιμῶντες Ὁ ἐφαΐ- 18 

γεσθε, τοὺς δ᾽ ἑτέρωθ, που τὴν αὐτὴν τούτοις διάνοιων 

ὑπὲρ τῆς αὑτῶν πατρίδος ἔχοντας ἐκδότους εἶνωι ἡ κατ- 

τ68 εἡὐψψηφισμένοι ; τοῦτο τοίνυν ἣ ἐπ᾽ ἐκείνου μέν, εὖ ποιοῦν, 
ὃ οὐ συνέβη φενωκισθεῖσιν ὑμῖν αἰσχύνην ὄφλειν᾽ ἐπὶ τού- 
του δέ, ἐὰν ἐμοὶ “ πείθησθε, ᾿ φυλάξεσθε. μὴ γὰρ ὡρισ- :ο 
μένου μηδενός, ἀλλ᾽ ἁπλῶς “ἄν τις ἀποκτείνῃ Χαρίδη- 
““ μον" γεγρωμμένου, τάχ᾽ ἄν, εἰ τύχοι, καὶ τοιοῦτό τι 

συμβαίη. 

τόρ Βούλομαι τοίνυν ἤδη καὶ τὰ πεπραγμένα ἐξετάσαι τῷ 

Χαριδήμῳ δὼ βραχέων, καὶ δεῖξαι τὴν ὑπερβολὴν τῆς 

ἀναιδείας τῶν ἐπαινούγτων αὐτόν. ἕν δ᾽ ὑμῖν ἐκέϊνο ὑπ- ις 

ισιχνουμιαι" καί μου μηδεὶς ἀχβεσθὴ τῇ ὑποσιχέσει" οὐ 

μόνον “γὰρ ᾿ὑμῖν ἐπιδείξω τῆς φυλακῆς οὐκ ἕ ἄξιον ἣν 
γέγραφεν οὗτος, ἀλλὰ καὶ δίκην " δόντ᾽ ἂν δικαίως: τὴν 

μεγίστην, εἴπερ οἱ κωκόνοι καὶ φενωκίζοντες ὑμᾶς καὶ 

διὰ παντὸς ἐναντίω πράττοντες κολάζοιντ᾽ ἂν δικαίως. 668 

τγοίσως δὲ τισι λογιζομένοις ὑμῶν ὅτι πρῶτον μὲν πολίτης 
γέγονεν ἅνθρωπος, εἶτα πάλιν χρυσοῖς στεφάγοις ὡς εὐ- 
εργέτης ᾿ ἐστεφάνωται, θαυμάζειν ἐπελήλυθεν εἰ τὰ τηλι- 5 

καῦτω οὕτως ἐξηπάτησθε ῥωδίως. εὖ τοίνυν ἴστε, ὦ ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι, ὅτι ἐξηπάτησθε. καὶ δ ἅ γε εἰκότως " τοῦτο. 

: — — Ἂς —2 —D—— φυ- 

— — ΣΦΕ, 
——— —————— 

γτ᾽] διδόντ᾽ K. Γ. 5. ἃ ἐπ᾽ ὑπ᾿ Καὶ τ. 8. 
Ρ οὐ Ὅηι. Ο. ' ἐστεφάνωται] ἐστεφάνωτοξ. .5. 

κ τοῦ — 
ς πείθησθε) πεισθῆτε k. Υ. 5. τοῦτο] ταῦτα k. r. 5. 
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πεπόνθατε, ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς φρέσω. ὅτι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθη-- 

ἡράριν ϑαλείλρι 

λυ, χρῆσθε... οἷον. τί λέγων εἴ τις "ὑμᾶς ἔροιτο τί το 
᾿ εν δεθνηρότατον νομίζετε τῶν ἐν τῇ πόλει πάντων "ἐθνῶν, 

οὔτε ἅ τοὺς " γεωργοὺς οὔτε τοὺς ἐμπόρους οὔτε τοὺς ἐκ 

τῶν " ἀργυρείων οὔτε τῶν τοιούτων ᾿ᾧ οὐδὲν ἂν εἴποιτε, ἀλλ᾽ 

“εἰ τοὺς ἐπὶ μισθῷ λέγειν καὶ ̓ γράφειν εἰωθότας εἴποι 
τις, εὖ οἶδ᾽ ὅτι συμφήσαιτ᾽ ἂν ἅπαντες. μέχρι μὲν δὴ τΈ 

ον πρύτου καλῶς ἐγνώκατε, " ἔπειτα οὐκέτ᾽ ὀρθῶς τὸ λοιπόν. 
172 οὐς γὰρ " αὐτοὶ πονηροτάτους νομίζετε πῴάντων, τούτοις 
᾿ *2* ποιόν τιν ἕκαστον χρὴ * πεπιστεύκατε" 

οἱ δ᾽ ὃ ὃν "ἂν αὑτοῖς — καὶ Ὁ χρηστὸν καὶ πονηρὸν 

ναί φασιν, οὐχ, ὃν ἂν ἦ δίκαιόν καὶ ἀληθές. “ —— 

*7* τὸν Χαρίδημον τοῦτον οἱ ῥήτορες πάντα τὸν ̓ χρό- 

"»»» ὡς ̓ καὶ ὑμεῖς ὁμολογήσετε, ἐπειδὰν ἀκούσητέ μου 

τὼ πεπραγμένα αὐτῶ. 

Ε συ! Ὅσα μὲν δὴ στρατιώτης ὧν ἐν " σφενδονήτου καὶ ψε- 

ολοῦ μέρει τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐναντία ἐστράτευται τῇ πόλει, οὐ 15 

τίθημι ἐν ἀδικήματος μέρει, οὐδ᾽ ὅτι Ε ληστικόν ποτε 

πλοῖον ἔχων ἐληίζετο τὼς ὑμετέρους συμμάχους, ἀλλ 
ἐῶ ταῦτα. διὰ τί; ὅτι ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι αἱ ἀναγκαῖαι 

χρέϊαι τοὺς " τοῦ τί πρακτέον ἡ μὴ λογισμοὺς ἀναιροῦσιν ὁ6ο 

τ΄ φρὸς ὑμᾶς φράσω] φράσω «ρὸς 

χρῆσθε αὐτοῖς ν. 
——* 

Ὁ αὐτοὶ] ὑμεῖς αὐτῷ, * su⸗ 
pra versum S. * 

om. Ἐπ᾿ ν 

—x.0 σεϊογὶ λη- 

ὁ πον νὴ ν. 
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ἅπαντας, ὥστ ' οὐ πάνυ ταῦτω ἀκριβολογέσθαι δέϊ τὸν 
3 7 3 J -“ 

174 δικαίως ἐξετάζοντω. ἀλλ᾽ ὅθεν ἀρξάμενος ξενωγῶν ἤδη 
καί τινων ἄρχων στρατιωτῶν κακῶς ὑμᾶς ἐποίει, ταῦτ᾽ 
» 7 * 7 ἃ J 7 “ — 

ἀκούσατέ μου. οὗτος ἕν μὲν ἁπάντων πρῶτον, μισβωθεὶς ς 
ε ᾽ » Ων * 

ὑπὸ Ἰφικράτους καὶ " πλεῖον ἢ τρίω ἔτη μισβοφορήσας 
* — ᾽ * — 

παρ ἐκείνῳ, ἐπειδὴ τὸν μὲν ᾿Ιφικράτην ἀποστράτηγον 
ἐποιήσατε, Τιμόθεον δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αμφίπολιν καὶ Χεῤῥόνησον 
᾿ ΄ * — »" 

175 ἐξεπέμλψατε στρατηγόν, πρῶτον μὲν τοὺς ᾿Αμφιπολιτῶν 
ε ὲ —vVB ἈΝ ᾽ ὁμήρους, οὺς παρ᾿ ᾿᾿Αρπάλου λαβὼν ᾿Ιφικράτης ἔδωκε το 
φυλάττειν αὐτῷ, ψηφισαμένων ὑμῶν ὡς ὑμᾶς κομίσαι 
παρέδωκεν ᾿Αμφιπολίταις᾽ καὶ τοῦ μὴ λαβεῖν ᾿Αμφί- 

2m2 ᾿ ΄ 7 ΄ * 

πολιν τοῦτ ἐμποδὼν κωτεστη. δεύτερον δέ, μισθουμένου 
ἂν 7] 2 * Ὰ 2 

Τιμοθέου πάλιν αὐτὸν καὶ τὸ στράτευμω, τούτῳ μὲν οὐ 15 
»“ Ν X " * ἮΝ « ΄' 

μισθόι, πρὸς δὲ Κότυν πλέων ὥχετο ἔχων τὰς ὑμετέρας 
7 δ ἀν, τὰν δ ὦν οὧἑ » ν ΄ τριοικοντόρους, ὃν ἀκριβῶς ἤθει " τῶν ὄντων “ ἀνθρώπων 

᾽ 9 7 ς«»"ν δ ͵7 ἵν ἣς p -“Ἢ ΕΣ 

τηδεχβρότωατα ὑμῖν διωκείμενον. καὶ μετὼ ἢ ταῦτω, ἐπειδὴ 
τὸν πρὸς ᾿Αμφίπολιν πόλεμον πρότερον πολεμεῖν ἃ εἵλετο 
Τιμόθεος τοῦ πρὸς Χεῤῥόνησον, καὶ οὐδὲν εἶχε ποιεῖν ὑμῶς :ο 
— —8 " » ε * 

ἐκέὶ κακόν, μισθοὶ πώλιν αὑτὸν ᾿Ολυνθίοις τοῖς ὑμετέροις 
ἐχθρόῖς καὶ τοῖς ἔχουσιν ᾿Αμφίπολιν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 

χρόνον. καὶ πλέων " ἐκεῖσε, ἐκ Καρδίας ἀναχβθείς, ἵνω 

τἀναντία τῇ πόλει πολεμῇ, ὑπὸ τῶν ἡμετέρων " τριήρων :5 
ε » 7, 

17) ἑάλω. διὰ τὸν παρόντα δὲ καιρὸν ἵ καὶ τὸ δέν ξένων 

ἐπὶ τὸν πόλεμον τὸν ἐπ᾽ ᾿Αμφίπολιν, ἀντὶ τοῦ δίκην δοῦ-- 
χι " Υ» δ 4 8 —E δ 7 x 

γαι “ὅτι οὐκ ᾽ ἀποδεθώκει τοὺς ὁμήρους καὶ διότι πρὸς 

᾽ οὐ] οὐ μὴ 8. 4 εἵλετο] προείλετο P. k. r. s. V. 
Κ πλεῖον} πλέον τ. πλέων 8. Τ᾿ ἐκεῖσε] ἐκεῖθεν K. r. 8. 
᾿“Αρπάλου ἀλπάλου k. 5 τριήρων] τριηρῶν 8. 
m ἐμποδὼν} ἐμπόδιον Κ. Γ΄ 8. τ καὶ τὸ Oom. Υ΄. 
ἢ τῶν ὄντων om. k. ἃ δεῖν} δεῖσθαι K. τ. 8. 
9 ἀνθρώπων] πάντων ἀνθρώπων Κ. x ὅτι] διότι F. Ο, K. r. 8. 

r. s. ἁπάντων ἀνθρώπων ν. » ἀποδεδώκει ἀπέδωκε K. Υ. 5. 
Ρ ταῦτα] ταῦτά γε F. ν. 



Ρ. ὅγο. ΚΑΤᾺ ἈΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 749 

Κότυν ἐχθρὸν ὄνθ᾽ " ὑμῶν ηὐτομόλησεν ἔχων τὰς τριακοντό- 
ρους, πίστεις δοὺς καὶ λαβὼν ἐστράτευσε μεθ ὑμῶν. 670 

ο΄ Βὼν δ᾽ ἐκεῖνον δίκαιον ἦν χάριν " ὑμῖν ἔχειν οὐκ ἀπολω- 
χηϑλότα, τῶτο παθόντ᾽ ἂν δικαίως, “ ἀντὶ τούτων ὡς ὀφεί- 
ο΄ λούσῳ ἡ πόλις αὐτῷ στεφάνους καὶ πολιτείαν καὶ "“ ἃ 

πάντες ἐπίστασθε δέδωκε. καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθὴ λέγω, τό ς 

τε Ψήφισμα ἀνάγνωθί μοι τὸ περὶ τῶν ὁμήρων, καὶ τὴν 
— * τὴν Τιμοθέου, καὶ * ταῦτα 

——* ἀλλ᾽ — δ κα λέγε τὴν ἰέπι- το 

ἐν. 
ο΄ ΨΗΦΙ͂ΣΜΑ. "ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. ΜΉΝ 

β ἀπιὸν, — τοίνυν καὶ τὸ πρῶτον, οὖ ᾿ πολεμεῖν ὑμῖν 

ὄστο, ἐκεῖσε ἐμίσθωσεν αὑτὸν πολλαχύσε ἄλλοσε μισθῶ- 
ψαὶ παρόν, καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς οὐδὲν ἐκέ! κακὸν εἶχε ις 

᾿ ποιξῖν ὑμᾶς, ἔπλει δῶρο πάλιν οὖ τἀναντία ἔμελλε 

Ἢ πράξειν τῇ πόλει, καὶ τοῦ μὴ λαβεν ᾿Αμφίπολιν 
"πάντων οὗτος αἰτιώτατός ἐστιν, ἀκηκόατ᾽ ἐκ τῆς ἐπι- 
στολῆρ " καὶ ταῦ ψηφίσματος, καὶ τῆς μαρτυρίας. καὶ 
τὰ μὲν πρῶτα τοιαῦτ᾽ ἐστὶ τῶν ἔργων Ῥτῶν Χαριδήμου, :ο 

β — 8 δὲ ἄλλα θεάσασθε. χρόνου γὰρ ' διελθόντος 

τοῦ πολέμου πρὸς Κότυν ὄντος ἤδη, πέμπει πρὸς 

* * Ῥ. ΣΤΟΛῊ Π τί. τ. 5, quidem ante , 
ἜΣ" τ ὁ το κε, πολεμεῖν Εις πολεμή- 

5 ἀντὶ τούτων οπι, k. r. 8, —— 
— 

ἐν —* o καὶ τοῦ ψηφίσματος oMm. S. V. O. 
κ αἰτῶν 8.00 τῶν Χαριδήμου τοῦ χαριδήμουν, 
ἢ Ἄκος  θςν ὀς οὶ, 4 ταῦτα δὲ} δὲ ταῦτα ἵκ. Γ. 5. 
Ι Ὶ 5. Υ.0 τ διελθόντος) διελθόντος 
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ὑμᾶς ἐπιστολήν (μᾶλλον δ᾽ " οὐχὶ πρὸς ὑμᾶς ἀλλὰ πρὸς 
ε ε “ " J 

Κηφισόδοτον οὕτω σφόδρω ὑπ᾽ αὐτοῦ “γε οὐδ᾽ ἂν ἐξα- 
» Ἀ ε » ἃ . πατηθῆναι τὴν πόλιν ἡγεῖτο, συνειδὼς ἃ πεποίηκεν) ἐν ἥ:ς 

»ε ε -“ * 7 Χεῤῥόνησον ὑπέσχετο τῇ πόλει κομιεῖσθαι, πάντω τούτοις 
* —X » »“» ᾽ ε« » »“ 

τἀναντία " ἐγνωκὼς ποιέϊν. δὲ δ᾽ ὑμᾶς τὸ πρῶγμα, 
εἰ » x * * ΕΣ 

οἷον ἦν, τὸ περὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀκοῦσαι (καὶ γάρ εστι 

βραχύ) καὶ θεωρήσωι τὸν τρόπον τἀνθρώπου, ὡς ὑμῖν ἀπ᾿ 671 
" »ῪἫ“ * Ε] * «ε * 

181 ἀρχῆς κέχρηται. ἐκέϊνος ὡς ἀπόμισθος γίγνεται παρὰ 

τοῦ Τιμοθέου τότε, ἀπ᾿ ᾿Αμφιπόλεως ἀναχωρῶν, διωβὰς 
ον Ἂν * 

εἰς τὴν ᾿Ασίαν, διὰ τὴν σύλληψιν τὴν ᾿Αρτωβάζῳ συμ- 

βᾶσαν τότε ὑπ᾽ Αὐτοφραδάτου ἡ μισθοὶ Υ τὸ στράώτευμω ξ 
ε 2 * ἈΝ . 

καὶ ἑαυτὸν τόϊς ᾿Αρταβάζου κηδεσταῖς. λαβὼν δὲ πί- 
Ν ὃ 7 ᾽ 7 »ν ἡ J Ν » 

στεῖς κωὶ δοῦυς, ολιγωρήσως τῶν ὁρκῶν καὶ παραβὰς ωαυ- 
7 3 λ 7 4 ε J Δ * ᾽ “, * 

τούς, ἀφυλάκτων ὄντων ὡς ἂν πρὸς φίλον τῶν ἐν τῇ χώ- 
7) “» , / 

ρώ, κατωλαμβάνει Σκήψιν καὶ ἢ" Κέβρηνα καὶ Ἴλιον 

18," αὐτῶν. ἐγκρατὴς δὲ " γενόμενος τούτων τῶν χωρίων το 
* ⸗ * 7 ε Ν 

σραγμ ἔπαθε τοιοῦτον, οἷον οὐχ, “ ὅτι στρωτηγὸς “ ἂν 

ἠγνόησέ τις εἶναι φάσκων, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ τυχὼν ἄνθρωπος. 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν γὰρ “ χωρίον ἔχων ' ἐπὶ θωλάττη, οὐδ᾽ ὅθεν ἂν 
— * 7 » 

σιτοπομπίας ὃ εὐπόρησε τοῖς στρατιώταις, οὐδ᾽ αὖ σῖτον 
᾽ “ ε ΄ ᾽ "“ ᾿ 

ἔχων ἐν τοῖς χωρίοις, ὑπέμεινεν ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ τῷ 
᾿ς * * ἀδι δὲ τὺ ͵4- δ: 

διαρπάσας ὥχετο, ἐπτειθὴ γε ἄθιίκειν ἔγνω. ὡς δὲ συλ- 
— ε ἥ » ΄ * 

λέξας δύναμιν " παρὴν ὁ ᾿Αρτάβαζος, ἀφειμένος παρὰ 
* “ — ΒΟ εν ᾿ Ν ᾽ »-» 

του Αὐτοφραδάτου, τω μὲν ὑπῆρχεν ἐπισιτισμὸς εκ τῆς 

5 οὐχὶ] οὐ Κ. r. 5. μενος K. Υ. 5. 
γε οἵη. Κ. Γ΄. 5. ς ὅτ,] 4k. 
ἃ γγωκὼς] διεγνωκὼς F. 5. v. d ἄν om. Γ΄. 
x μισθοῖ] μισθου S. μισθοῦται V. e χωρίον ἔχων] ἔχων χωρίον K. r. 8. 

O. [ ἐπὶ] ἐπὶ τῇ Κ. x. ἐν τῇ 5. 
Υ τὸ] τό τε Κ. υ. 8.- Β εὐπόρησεν F. 8. εὐπορήσει V.O. 
5. Κέβρηνα] κεβρῆνα Κ.τ. κεκρῆνα 5. εὐπορήσειε Κ.Υ. 8, εὐπορήση V. 
ἃ αὐτῶν) αὐτὸν Κ. δ᾽ παρῆν ΟΠ, x. 
Ὁ γενόμενος τούτων] τούτων γενό- 



ΡΞ  .- ὑπ ἐμ ως Νὰ χὰ. ΣΝ με ωλνδο 

. 

Ρ' ὅγι,6γω. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 751 

ἱ ἄνωθεν Φρυγίας καὶ Λυδίας καὶ Παφλαγονίας οἰκείας » 
οὔσης, τῷ " δ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἄλλο πλὴν πολιορκία περιει- 

— 189 στήχει. ὠῤεῤίμυνυν δι οὖ ἦν κακοῦ καὶ λογισμὸν λαβὼν 
᾿ ὅτι ληφθήσεται, ἱ κἂν μηδενὶ τῶν ἄλλων, τῶ γε λιμῷ, 

εἶδεν, εἴτε δή τινος εἰπόντος εἴτ᾽ αὐτὸς συνείς, ὅτι σωτηρία 

μόνη γένοιτ᾽ ἂν αὐτῷ, ἥπερ ἅπαντας ἀνθρώπους σώζει. "5 
ἔστι δ᾽ αὕτη τίς; καὶ ὑμετέρα, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἴτε χρὴ 

ΝΠ —— λέγειν εἴθ᾽ ὁ τι δήποτε. γνοὺς δὲ τοῦτο 
᾿ πέμπει τὴν ἐπιστολὴν ὑμῖν, “ἧς ἄξιόν Ρέστιν ἀκοῦσαι, 
βουλόμενος διὰ τῆς ὑποσχέσεως τοῦ κομιέϊσθαι: Χεῤῥόνη- 

σὸν ὑμῖν, καὶ διὰ τοῦ “τὸν Κηφισόδοτον δοκεῖν ἐχθρὸν 672 
ὄντα τοῦ Κότυος καὶ τοῦ ̓Ιφικράτους " ταῦτα " βούλεσθαι, 

᾿ς "τριήρων εὐπορήσας παρ᾽ "ὑμῶν ἀσφαλῶς ἐκ τῆς ̓ Ασίας 
ἀποδρᾶναι. τί δὴ συμβαίνει "παραυτά, ὅθεν ἐξηλέγχθη 5 

185} φανερῶς τὸ πρᾶγμ᾽ ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ ; ὁ Μέμνων καὶ ὁ 

Μώτω», οἱ κηδεσταὶ τοῦ ᾿Αρταβάζου, ἄνθρωποι γέοι ᾿καὶ 

κεχρημένοι ἀπροσδοκήτω εὐτυχία τῇ τοῦ ᾿Αρταβάζου κη- 

δεία, βουλόμενοι τῆς χώρας ἄρχειν εὐβὺς ἐν εἰρήνη καὶ τι- 

μᾶσθαι καὶ μὴ πολεμεῖν μηδὲ κινδυνεύειν, πείθουσι " τὸν το 

᾿Αρτάβαζον τοῦ μὲν τιμωρέϊσθαι τὸν Χαρίδημον " ἀφεῖ- 
σθαι, ἀποστεῖλαι δ᾽ ὑπόσπονδον, διδάσκοντες ὡς ὑμεῖς, 

κἂν ἐκεῖνος μὴ θέλῃ, διαβιβατε καὶ οὐ δυνήσεται κωλύ- 
— ὡς δὲ τυγχάνει ταύτης τῆς ἀλόγου. καὶ ἀπροσδοκή- 

τοῦ σωτηρίας ὁ Χαρίδημος, διαβὰς εἰς τὴν Χεῤῥόνησον ἐφ᾽ τε 

᾿ ἄνωθο ἄνω Κι. τ. 5. " βούλεσθα, βουλεύεσθαι 5. 
κ δ' om. V. εἰ pr. 8. ἔ χριήρων) τριηρῶν Ἐ᾿ S. v. 
— —* " ὑμῶν} ὑμῖν ἴκ, τ. 5. 
πὶ φιλανθρωπίαν αὐτο τονὼς * παραυτά] παρὰ ταῦτα Ἑ᾿ν, 
5 λέγειν͵ λέγειν αὐτὴν Υ.0. Υ φανερῶς om. F.k.xr.a.v. 
9 δῷ) εἷς τ. " καὶ ροβέ νέοι om. 5. 
Ῥ ἐστιν om. 5, utrumque om.v. 
ἢ τὸν οὔ v. » ἀῤεῖσθα.} ἀφεῖσθα: καὶ μὴ το- 
τ ταῦτα ταυτὰ F. ν, λεμεῖν 5. V. O. 



γ51 ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ ΟὈκ. ΧΧΙ͂Ι. 

αὑτοῦ διὰ τὰς σπονδάς, τοσούτου ἐδέησεν ἐπελθεῖν τῷ 

Κότυϊ, γεγραφὼς ὅτι οὐχ, ὑπομενέϊ Κότυς αὐτὸν ἐπιόντα, 
ἢ τὴν Χεῤῥόνησον ὅπως κομιεῖσθε ὑμέϊς συμπρᾶξαι, ὥστε 
πάλιν μισθώσας αὑτὸν τῷ Κότυϊ τὰ ὑπόλοιπω τῶν ὑμε- ο 

187 τέρων χωρίων “ Κριβωτὴν καὶ “ ᾿Ελεοῦντω ἐπολιόρκει. “καὶ 
ὅτι ταῦτα, καὶ ἡνίκω ἔτ᾽ ἦν ἐν τῇ ̓ Ασίῳ καὶ τὴν ἐπιστο- 

ν “ἔπεμπε πρὸς ὑμᾶς, ᾿ ἐγνωκὼς ποιεῖν ἐφενάκιζεν 
ὑμᾶς, ἀπὸ τῆς διαβάσεως “ἣν ἐποιήσωτο γνώσεσθε" ἐκ 

γὰρ ᾿Αβύδου τῆς τὸν ἅπαντα χρόνον ὑμῶν ἐχβρῶς, καὶ τς 

ὅθεν ἦσαν οἱ Σηστὸν καταλαβόντες, εἰς Σηστὸν διόβωινεν, 

188" ὃν εἶχε Κότυς. καίτοι μὴ νομίζετε μήτ᾽ ἂν τοὺς ᾿Αβυ- 
δηνοὺς αὐτὸν ᾿ὑποδέχεσθαι μήτ᾽ ἂν τοὺς ἐν τῷ Σηστῷ 

τῆς ἐπιστολῆς ὑμῖν ἐκείνης " πεπεμμένης, εἰ μὴ συνήδε- 675 
σαν ἱφενωκίζοντε αὐτῶ τότε καὶ συνεξηπάτων αὐτοί, 
βουλόμενοι τοῦ μὲν διωβήναι. τὸ στράτευμω ὑμῶς ἢ πάρ- 
ἔχειν τὴν ἀσφάλειαν, διαβάντος δ᾽, ὅπερ συνέβη " δόν- 

τὸς —*— τὴν ἄδειαν, αὐτοῖς ὑπάρξαι τὴν χρείαν. ν β 
ὅτι τοίνυν ὃ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει, λέγε τὰς ἐπιστολάς, ἥν τ᾽ 

ἔπεμψεν ἐ ἐκεῖνος, καὶ τὰς παρὼ τῶν ἀρχόντων τῶν ἐκ 

Χεῤῥονήσου" γνώσεσθε γὰρ ἐκ τούτων ὅτι ταῦθ οὕτως 
180 ἔχει. Ρ λέγε. 

ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ. 

᾿Ενθυμεῖσθε ὅθεν “ οἱ διέβη, ἐξ ᾿Αβύδου εἰς Σηστόν, το 

ς Κριθωτὴν] κριθώτην Κ. r. 8. Κ πεπεμμένης] πεμφθείσης K. τ... 
ἃ ἘἘλερῦντα ἐλαιοῦντα V. ἀπεσταλμένης γρ. F. 
e ἔπεμυπε] ἔπεμψε Υ. ᾿ φενακίζοντ, αὐτῷ} αὐτῷ ᾧφενα- 
Γ ἐγνωκὼς} τἀναντία ἐγνωκὼς F. κίζοντι Κ. Υ. 8. 

Κι Υ. 8. ν. Ἢ παρέχειν} παρασχεῖν k. r. 8. 
Ε ἣν ἐποιήσατο γνώσεσθε) vulg. Ὁ δόντος] διδόντος V. Ὁ, et cor- 

γνώσεσθε ἣν ἐποιήσατο. rectus v. 
321 ν᾽ ΝΕ ο οὕτω ταῦτ᾽ ταῦθ᾽ οὕτως . Γ. 5. 

Ρ λέγε οπι. 8. 0.0.1. 
᾿ ὑποῦ. μήτ᾽ ἀν] ὑποῦ. μήτ᾽ αὖ ᾽ς χη, 50.Ο.ζγ. 

Ἰκ, Γ΄ 8. ν. 



"1 

ἜΘ δῶ ΤῸ ὦ ον. χω νι ΟΝ, σε. 

Ἶ 

Ρ. 673, ὅγ4. ΚΑΤᾺ ΛΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 43 

ὧρ᾽ οὖν οἴεσθ᾽ ἂν ὑποδέξάσθαι τοὺς ᾿Αβυδηνοὺς " αὐτὸν ἢ 
τοὺς Σηστίους, εἰ μὴ συνεξηπάτων, ὅτε " τὴν πρὸς ὑμᾶς 

“ ἔπεμπεν ἐπιστολήν: 
Λέγε " αὐτοῖς "τὴν ἐπιστολὴν αὐτήν. καὶ θεωρᾶτε, ὦ 

ἄνδρες ̓Αθηναῖοι, τὰς ὑπερβολὰς ὦ ὧν αὐτὸς περὶ αὑτοῦ is 
πρὸς ὑ ὑμᾶς ἔγραψεν ἐ ἐπαίνων, [καὶ] τὰ μὲν ὡς πεποίηκε 
λέγων, τὰ δ᾽ ὑ ὑπισχνούμενος ποιήσειν. λέγε. 

“πὰ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

190 Καλά γε Υ οὐ γάρ; ω ἡ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὰ γεγραμ-1ο 

μένα καὶ χάριτος πολλῆς ἄξια, εἶγ᾽ ἦν ἀληθῆ. γὺν δ᾽, 

ὅτε " μὲν τῶν σπονδῶν οὐκ ὥετο " τεύξεσθαι, ταῦτ᾽ ἔγρα- 
—— ἐπειδὴ δ᾽ ἔτυχε, λέγε οἵα ἐποίησεν. 

“ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

— τοῦ κομιεῖσθαι τὰ ἀπολωλότα χωρία ὑποσχο- 1: 

μένου Χαριδήμου, διαβάντος φησὶν ὁ ἄρχων “ Κριβωτῆς 
περὶ τῶν ὑπαρχόντων γεγενῆσθαι μείζους τῶν πρότερον 

19! τοὺς κινδύνους. “ λέγ᾽ ἐξ ἑτέρας ᾿ ἐπιστολῆς ἐπιδείξας. 
ὦ Ε ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 6γ4 
Acy ἐξ ἑτέρας 

ἘΠ ΙΣΤΟΛΗ. 

—— ὅτι πανταχόθεν τὸ * μαρτυρεῖται, ὅτι 
— ἐπὶ τὸν Κότυν ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ᾿ἡμᾶς μετ᾽ ἐκείνου 

12 — — 
᾽ τὴν ὁπ. pr. V. Κριθωτῆς} κριθώτης Κ. τ. 5. 
᾿ ἔψεμπεν} ὄκιμψεν Ο. « λέγ λόγε γ᾽ Ε. λόγε δ' ν. 
5 αὐτοῖς} δ' αὐτοῖς ἰς, τ. 5. ν. 2 ἐπιδείξας ἐπιδείξας 
 φὴν ἐκιστολὴν αὐτὴν} αὐτὴν τὴν ἐπιστολῆς ν. ἐπιστολῆς ἐπιδείξας λέγε 

ἐπιστολὴν ἱκ τ᾿ 5. Κι τ. 5. ἐπιστολῆς ἐπιδείξας λέγ᾽ 
ἄρτιος, ἡ ψἐὰ ἐξ ἑτέρας Ὁ. 
" μὰ Φα, 8. ΟΥ.0. ᾿ ἘΠΙΣΤΟΛΗ] ἐπιστολαὶ ν. 
" φεύξεσθαι, τείξασϑα: Ο 5 Λέγ᾽ ἐξ ἑτέρας. ᾿ἘΠΙΣΤΟΛΗΊ 
ν ἐξαπατῶν) ἐξαπωτῶν ἐμᾶς ἵ. Addidi ex F.S.V. 

τ, 8. ᾿ ἡμᾶς} ὑμᾶς Κ. τ. 5. 
ς ἘΠΙΣΤΟΛΔῊ V.x. πράξεις 

νον, ιν. 30 

⸗ 



54 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. XIII. 

2 ͵ ΄ 7 7 "ὦ 7 ἣν... 

ἐπορεύετο. ἔτι τοίνυν ταύτην μόνην ἀνώγνωθί μοι τὴν ἐπι- 5 

στολήν, τὰς δ᾽ ἄλλας ἔα' δῆλον γάρ " που ὑμῖν γέγονεν 
ὡς πεφενάκικεν ὑμᾶς. λέγε. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 
192 Ἐπίσχες. Ἐνθυμεῖσθε ὅτι γράψας μὲν ὡς ἀποδώσει το 

Χεῤῥόνησον, τὼ λοιπὼ ἀφελέσθαι μισθώσας αὑτὸν τοῖς 
ὑμετέροις ἐχθροῖς ἐπεχείρει, γρώψνας δὲ ὡς ᾿Αλεξάνδρου 

* 1 Ν 6.3. — "»“᾿ 

πρεσβευσαμένου ᾿ πρὸς αὑτὸν οὐ τῷ προσεδέξατο, τοις λη- 
* 2 ,» πὴ 7 

σταὶς φαίνεται τοῖς παρ᾽ ἐκείνου ταὐτὼ πράττων. εὔνους 
γε. οὐ γάρ; ἁπλῶς ὑμῖν, καὶ οὐδὲν " ἂν ἐπιστείλας ψεῦ- ΤΊ 

δὸς οὐδ᾽ ἐξαπατήσας. 

193 Οὐ τοίνυν ἐκ τούτων πω δηλόν ἐσθ᾽, οὕτω σαφῶς ο δῃ-- 
" ᾿ » Ἀ 7 ᾽ ΕῚ 7 » »“Ἵ“Λ:7 Ν 

λον ὄν, ὡς οὐδὲν πιστόν ἐσθ᾽ ὧν ἐκεῖνός φησι ἢ καὶ προσ- 
-“ “ — ΄ ᾽ 22 ⸗ * “ 

ποιειτῶι τή πόλει προσέχειν, Ἰωλλ εκ των μετὼ ταυτῷ 

συμβάντων ἔστωι φανερώτερον. τὸν μὲν γὼρ Κότυν, εὖ το 

ποιῶν, ὄντα γ᾽ ἐχθρὸν " ὑμῖν καὶ πονηρὸν ἀποκτίννυσιν ὁ 
Πύθων, ὁ δὲ Κερσοβλέπτης ὁ " νυνὶ βασιλεύων μειρωκύλ- 

τρ4λιον ἦν καὶ πάντες οἱ τοῦ Κότυος παῖδες, τῶν δὲ πραγ - 
,ὔ 7 Ν ἈΝ 7 Ν Ν 7 ε 

μάτων κύριος διὰ τὴν παρουσίαν καὶ τὸ δύνωμιν ἔχειν ὁ as 

Χαρίδημος ἐγεγόνει, “ἧκε δὲ " Κηφισόδοτος στρατηγῶν, 
ΡΝ 22 3 3 2 7 ε 

πρὸς ὃν αὐτὲς ἔπεμψε τὴν ἐπιστολὴν ἐκείνην, καὶ αἱ 
7 δ οϑδὲ νη " ᾿ς - 7 δ᾽ ΩΝ J 

Τριηρείς, ὧἱ, 0Τ᾽ ἥν ἄδηλα τῶ τῆς σωτηρίας αὐτῶ, κῶὶι 
X —9 ᾽ ᾽ * 

1905 μὴ συγχωροῦντος ᾿Αρταβάζου σώζειν ἔμελλον αὐτόν. τί 
ΝΝ »"» »“ὦ» ε " »" ε — 

δὴ ̓  προσῆκεν, ὧ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὸν ὡς ἀληθῶς ἄπλουν 675 

Κ που ὑμῖν] δήπου ὑμῶν Ἐν, ὑμῖν S. v. cum ἢ mutant V. O. Κ. r. 8. 
δήπου Κ. Υ. 8. 4 ἀλλ᾽ ἐκ 8, ceteri ἀλλὰ καὶ ἐκ. 

ἱ πρὸς αὐτὸν οὐ in margine po- τ ὑμῖν] ἡμῖν Υ. O. ν. 
nit 5, 5 γυνὴ] νῦν Γ, 5. 

τὸ προσεδέξατο] νυ]ρ΄. ὑπεδέξατο. τοῦ om. Κ᾿ r. 8. 
π ἄν οἵη, r.s. ἃ ἧκε} ἥκει Υ΄. 8. 
0 δῆλον ὅν οἵη, V.O. x Κηφισόδοτος] ὁ κηφισόδοτος K. 5. 
Ῥ καὶ ante προσποιεῖται om. F. Σ᾽ προσῆκεν} προσῆκον ἦν Κ. γ΄ 8. 



Ρ. 675. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 755 

καὶ φίλον [" ποιῆσαι, παρόντος μὲν στρατηγοῦ οὐχ 
᾿ ὧν ἐκεῖνος ἔφησεν ἢ ἂν αὑτῷ φθονεῖν οὐδενός, ἀλλ᾽ ὃν 

. αὐτὸς “ ἑαυτοῦ φίλον προείλετο τῶν παρ᾽ " ὑμῖν, καὶ πρὸς 

τ ὃν τὴν ἐπιστολὴν ἐπεπόμφει, τετελευτηκότος δὲ “ Κότυος, ς 
κύριον δ᾽ ὄντα τῶν πραγμάτων; οὐκ ἀποδοῦναι μὲν τὴν 
χώραν εὐθέως ' ὑμῖν, κοινὴ δὲ μεθ ὑμῶν " καθιστάναι τὸν 

βασιλέα τῆς Θράκης, δηλῶσαι δ᾽ ὡς εἶχεν εὐνοϊκῶς 
196" ὑμῖν, καιροῦ τοιούτου λαβόμενον ; ἔγωγ᾽ ἂν φαίην. ὧρ᾽ το 

οὖν ἐποίησέ τι τούτων; πολλοῦ γε ' δῆ. ἀλλὰ τὸν μὲν 
κ ἅπαντα χρόνον μῆνας ἑπτὰ διήγαγεν ' ἡμᾶς πολεμῶν, 
ἐκ προφανοῦς ἐχθρὸς ὧν καὶ οὐδὲ λόγον φιλάνθρωπον ὃ[- 

᾿ δούς. καὶ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἡμῶν δέκα ναυσὶ μόναις εἰς 
Πέρινθον " ὁρμισαμένων, ἀκηκοότων ὅτι πλησίον ἐστὶν ν8 
ἐκεῖνος, ὅπως συμμίξαιμεν αὐτῶ καὶ περὶ τούτων εἰς λό- 
γους ἔλθοιμεν, ἀριστοποιουμένους φυλάξας τοὺς στρατιώ- 
τάς " ἐπεχείρησε μὲν ἡμῶν τὰ σκάφη λαβεῖν, πολλοὺς 
δ᾽ ἀπέκτεινε τῶν ναυτῶν, 5 κατήραξε δ᾽ εἰς τὴν θάλατταν :ο 

197 ἅπαντας, ἱππέας ἔχων καὶ ψιλούς τινας. μετὰ ταῦτα 

δὲ πλευσάντων ἡμῶν οὐκ ἐπὶ τῆς Θρώκης τόπον οὐδένα 
οὐδὲ χωρίον" οὐδὲ γὰρ τοῦτό ἢγ᾽ ἂν εἴποι τὶς ““νὴ Δί᾽, 

"" ἀμυνόμενος γὰρ ὑπὲρ τοῦ μὴ παθεῖν ἐποίει τί κακόν." 
οὐκ ἔστι τοῦτο" οὐ γὰρ ἤλθομεν “ οὐδαμιδὶ τῆς Θράκης, 5:5 

τ ἀχνν ΨΌΡΑ ἫΝ 

᾿ ποῦσαι om. F. 5, Υ. Ο. ν. ᾿ ἀμδε] ἡμῖν Κ΄ τ΄ 5 

μώ ὩΣ νὰ. «. ,ὐνῶ 7 5 * ——— 

. 

» δ»} ἣν ὀοιτοϑοῖῦ 8. Ο. τ᾿ ν. - ἐρμισαμών"} ὡῤηδαδδν Ῥ. 
» ἄν οὐ. Ἐ, 5. V.O.v. φθονεῖν κε, τ, 5. 

“δ ἔῤψω δῪ. τε. 5 ἐπεχείρησεἾ ἐνεχείρησε ἵκ. τ. 5. 

ὁ ὑμ;»} —* —* φ κατήραξε 8. —— F. κατ’ 

— EF k. r.8. (,καξς k.r. — Ο.κ 
ὑμῖν k. μαξε V. Ἢ που ΠΣ ἢ 
δ καθιστάνα, τὸν βασιλέα) τὸν Ἡργοβοι. ο, 60. 

βασιλέα καθιστάναι k. τ. 5. Ρ γ᾽ οτη. ἵ τ. κ. 

ἡ ἐμ}. ἡμῶν ἰς. J ΤΎ. Ὁ. οἱ correctu⸗ 8. 
δε] καὶ δεῖ ἘΞ Κ, τ. αι ν, οὐδαμοῦ F. Ἐς τιν. οὐδαμῇ ν, 

Κ ὅκαντα͵ ἄλλον ἅπαντα ἱκ. τ. 5. 
302 



"56 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ οκ. XXIII. 
" ᾿ Ν Φ 

ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αλωπεκόννησον, ἢ ἢ Χεῤῥονήσου μέν ἐστι καὶ ἣν 

"ὑμετέρα, ἀκρωτήριον δ᾽ ἀνέχον πρὸς. τὴν Ἴμβρον ἀπω- 
-“ * ΡΕΥ Ν κ᾿ 

τάτω τῆς Θράκης, ληστῶν δ᾽ ἦν μεστὴ καὶ καταποντι- 
» ᾽ -“ ᾿ ᾽ δ 7 

198 στῶν. ἐνταῦθα, " ἐλθόντων ἡμῶν καὶ πολιορκούντων τού- 676 

τους, ἃ πορευθεὶς διὰ Χεῤῥονήσου πάσης τῆς "ὑμετέρας 

" ἡμῖν " μὲν " προσέβαλλεν, ἐβοήθει δὲ τοῖς λησταῖς καὶ 

καταποντισταῖς. καὶ "πρότερον προσκαθήμενος τὸν “ὑμέ- 
* ἐξ ἵν » 7 Ν, ** — * 

τερον στρατηγὸν ἔπεισε καὶ ἠνάγκασε μὴ τὰ βέλτισθ᾽ 5 
αν ὰ - » ᾿ ὮΝ .Ν ἐὐ π 7 ᾿ 7 Φ 

ὑπὲρ ὑμῶν πράττειν, ἢ αὐτὸς ὑπὸ τούτου ἐπείσθη ὧν 

199 ὡμολογήκει καὶ " ὑπέσχητό τι πρᾶξαι, καὶ γράφει δὴ 
* 0 ́: g 7 Ν 46 3.,3 F 

τὰς συνῆηκας ὅ ταύτας πρὸς Κηφισόόοοτον, εῷ αἷς ὑμεῖς 

οὕτως ἠἡγανακτήσατε καὶ χωλεπῶς ἠνέγκατε, ὥστε ἀπ- το 

ἐχειροτονήσατε μὲν τὸν στρατηγόν, πέντε ταλάντοις δ᾽ 

εἐζημιώσατε, rocis δὲ μόναι ψῆφοι διήνεγκαν — μὴ 

θανάτου τιμῆσαι. καίτοι πηλίκην τινὰ χρὴ νομίζειν ὦ 
ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι ' ταύτην τὴν ἀλογίαν, ὅταν τις ἴδῃ διὰ 

τὰς αὐτὰς πράξεις τὸν. μὲν ὡς " ἀδικοῦντω κολωσθέντα τς 
πικρῶς οὕτω, τὸν δ᾽ ὡς εὐεργέτην ἔτι καὶ νῦν τιμώμενον ; 

οοὕτι τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληθὴ λέγω, τῶν μὲν τῷ στρατηγῶ συμ- 

βάντων δήπου μάρτυρες ὑμεῖς ἐστέ μοι" καὶ γὰρ ἐκρίνεθ᾽ 

ὑμέϊς καὶ ἀπεχειροτονεῖτε καὶ ' ὠργίζεσθε, καὶ ἢ πάντα 3ο 

ταῦτα σύνισθ᾽ ὑμεῖς" τῶν " δ᾽ ἐν Περίνθῳ καὶ τῶν ἐν 
» 7 * Ν 7 7 

Αλωπεκοννήσω κάλει μοι τοὺς τριηρώρχους μάρτυρας. 

τ 2] ἡ δὲ Κ, Υ ὑμέτερον] ἡ ἡμέτερον O.k. 
" ὑμετέρα] ἡμετέρα k. ὑμῶ»} ἡ ἡμῶν. * 
τ ξλθόντων δ᾽ ἐλθόντων S. V. O. ς ὑπέσχητο] ὑπέσχετο F. k. r. 8. v. 
u πορευθεὶς] λαθὼν καὶ πορευθεὶς Γ τίη. V. Ο. et pr. 5. delet v. 

r. 85. λαθὼν καὶ διαπορευθεὶς EF: 5 ταύτας] ταύτας τὰς S. V. O. 
* ὑμετέρας] ἡμετέρας Ὁ. n 384 — —— — — J 
* να φῶ : Κ ἀδικοῦντα) ἀδικήσαντα k. Υ. 8, 

ν —— —* ———— — ὀργίζεσθε O. 
Ξρότερον προσκαθήμενος οὐ πρό- τ πάντα ταῦτα] ταῦτα πάντα ϑ.ν 

τερὸν προσκαθήμενος ἐπαύσατο πρὶν 5 δ᾽ οῃῃ, ὟΥ. Ο. —* — 
γρ. F. 

— 



ΝΥ ὐϑυδχν υνσνον τυ 

τος Μ.., 

—— * 

9 
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“ΤΡΙΗΡΑΡΧΟΙ ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. 

λοι Μετὰ ταῦτα Ρ τοίνυν, ἐπειδὴ Κηφισόδοτος μὲν ἀπηλ- 15 

λάγη “τοῦ στρατηγέϊν, ὑμῖν δ᾽ οὐκ ἐδόκουν καλῶς ἔχειν 
οὐδὲ δικαίως αἱ πρὸς ἐκεῖνον γραφεῖσαι συνθῆκαι, τὸν 

μὲν Μιλτοκύθην, τὸν διὰ παντὸς εὔνουν ὑμῖν τοῦ χρόνου, 
49 λαβὼν προδοθέντα ὑπὸ "τοῦ Σμικυβίωνος ὁ χρηστὸς οὗ- 
τὸς Χαρίδημος, οὐκ ὄντος νομίμου τοῖς Θραξὶν ἀλλήλους 67} 
ἀποκτωνύναι, γνοὺς ὅτι σωθήσεται πρὸς Κερσοβλέπτην 

ἂν" ἀχβῃ, παραδίδωσι Καρδιανοῖς τοῖς ὑμετέροις ἐχθροῖς. 

᾿ρχ κἀκεῖνοι λαβόντες ' καὶ αὐτὸν καὶ τὸν υἱόν, ἀναγαγόντες 

εἰς τὸ πέλαγος ἐν πλοίῳ, τὸν μὲν υἱὸν ἀπέσφαξαν, ἐκεῖ- 9 
γον δ᾽ ἐπιδόντα τὴν υἱἣν ἀποσφαττόμενον κατεπόντισαν. 
τῶν δὲ Θρακῶν ἁπάντων χαλεπῶς ἐνεγκόντων ἐπὶ τού- 

τοις, καὶ συστραφέντων τοῦ τε Βηρισάδου καὶ τοῦ ᾿Αμα- 
δόκου, ἰδὼν τὸν καιρὸν τοῦτον ᾿Αθηνόδωρος, συμμαχί 

203 ποιησάμενος “ πρὸς τούτους " οἷός τ᾽ ἦν πολεμεῖν. ἐν 

φόβω δὲ καταστάντος τοῦ Κερσοβλέπτου γράφει Ἢ ὁ 
᾿Αθηνόδωρος συνθήκας, "καθ ἃς ἀναγκάζει τὸν Κερσο- 
βλέπτην ὁμόται πρός τε ἣ ὑμᾶς καὶ “ τοὺς βασιλέας 

εἶναι μὲν τὴν ἀρχὴν κοινὴν τῆς Θράκης εἰς τρεῖς διηρη- τϑ 
404 μένην, πάντας δ᾽ ὑμῖν ἀποδοῦναι τὴν χώραν. ὡς δ᾽ ἐν 

ἀρχαιρεσίαις — Χαβρίαν ἐπὶ τὸν πόλεμον τοῦτον 

"ἢ κατεστήσατε, καὶ τῶ μὲν ̓Αθηνοδώρῳ συνέβη διαφεῖναι 

τὴν δύναμιν χρήματα οὐκ ἔχοντι παρ ὑμῶν οὐδ᾽ “ ἀφορ- 

᾿Ο ΤΡΙΉΡΑΡΧΟΙ ΜΑΡΤΤΡΕΣ) * τούτους οἴη. pr. 8. τού- 

ράρχων τ. μαρτυρία ν. " οἷος} οἷς k. 
Ῥ τοίνυν om. 5. Υ τ᾿ οἵα, Ὗ, Ο. Κ᾿ τ. 5. 
ἡ λαβὼν προδοθέντα Ὁ προδοθέντα τ ὁ οἵ, Κ, τ. 5. 

Υ " καθ᾽ ἃς} ἐν αἷς ἰκ, τ. 5. εἴ γρ. F 
τ τῷ om. ν. " ὑμᾶς} ἡμᾶς Ε', 5..Ὑ.Ο. ν. 
" ἀχθῇ] ἀναχϑῇ ἵκ. τ. 5, ξ τρὺς} πρὸς τοὺς V. O. Κι τ, 8. 
ἔ καὶ αὐτὸν καὶ τὸν υδν καὶ τὸν ὁ ἀφορμὴν ἀφορμὸν οὐδεμίαν FV. v. 

υῦν καὶ αὐτὸν κ, τ, 5. 
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μὴν τῷ πολέμῳ, “τῷ Χαβρίᾳ δὲ μίαν ᾿ ναῦν ἔχοντι :ο 

μόνην ἐκπλεῖν, τί δ πάλιν ποιέϊ οὗτος ὁ Χαρίδημος, ἃς 
μὲν ὥμοσε πρὸς τὸν ᾿Αθηνόδωρον συνθήκας, ἔξαρνος γίγε 

νεται καὶ τὸν Κερσοβλέπτην ἀρνεῖσθαι πείθει, γράφει δ᾽ 

ἑτέρας πρὸς " τὸν Χαβρίαν ἔτι τῶν πρὸς Κηφισόδοτον 1:5 
δεινοτέρας" οὐκ ἔχων δ᾽ ἐκεῖνος, οἴμιαι, δύνωμιν στέργειν 

“οὐ ἠναγκάζετο τούτοις. ἀκούσαντες δ᾽ ὑμεῖς ταῦτ᾽, ἐν τῷ 

δήμῳ λόγων ῥηθέντων πολλῶν καὶ τῶν συνθηκῶν ' ἀνα- 

γνωσθεισῶν, οὔτε τὴν " Χαβρίου δόξαν αἰσχυνθέντες οὔτε 
τῶν συναγορευόντων οὐδένα ὠπεχειροτονήσατε καὶ ταύτας 678 

πάλιν τὰς συνθήκας, καὶ ᾿ ἐψηφίδασθε ψήφισμα Τλαύ- 

κωνος εἰπόντος ἑλέσθαι πρέσβεις δέκω ἄνδρας εξ ὑμῶν 

ὐτῶν,τούτους δ᾽, " ἂν " μὲν 5 ἐμμένη ταῖς πρὸς ᾿Αθηνό- 5 

δῶρον συνθήκαις ὁ Κερσοβλέπτης, ὁρκίσαι πάλιν αὐτόν, 

εἰ δὲ μή, παρὼ μὲν τοῖν δυοῖν βωσιλέοιν ἀπολαβεῖν τοὺς 

ὅρκους, πρὸς δ᾽ ἐκέϊνον ὅπως πολεμήσετε 4 βουλεύεσθαι. 

206 ἐκπεπλευκότων δὲ τῶν πρέσβεων συμβαίνει τοῖς χρόνοις 

εἰς τοῦθ᾽ ὑπηγμένα τὰ πράγμωτα ἤδη, ᾿ τριβόντων " τού- το 

τῶν καὶ οὐδὲν ἁπλοῦν οὐδὲ δίκωιον ὑμῖν ἐθελόντων πρᾶ- 
ξαι, ὥστ᾽ “ ἐβοηθοῦμεν εἰς Εὔβοιαν, καὶ Χάρης ἧκεν 

" ἔχων τοὺς ξένους, καὶ στρατηγὸς ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτοκράτωρ 

εἰς Χεῤῥόνησον ἐξέπλει. οὕτω " γράφει πάλιν συνθήκας 

πρὸς τὸν Χάρητα, παραγενομένου ᾿Αθηνοδώρου καὶ τῶν 1τ8 

ὃ τῷ ante Χαβρίᾳ ὁπι. Κ. r. 5. Ῥ ὁ Κερσοβλέξτης om. 5. V. O. 
Γ γαῦν om. Ο, 4 βουλεύεσθαι βουλεύεσθαι F. 
Β. πάλιν ποιεῖ] ποιεῖ πάλιν K.r. δ. βουλεύσεσθαι ν. 

" τὸν δηΐο Χαβρίαν om. Κ, Υ. 5. τ τριβόντων)] διατριβόντων cor- 
 ἀναγνωσθεισῶν] πάρωγνωσθεισῶν rectus s. 

Ο. 5. παραναγνωσθεισῶν Ὑ. Κ.Υ. ἢ χούτων ΟἿΩ, ὕ, 

* Χαβρίου] χαβρία τ. t ἐβοηθοῦμεν βοηθοῦμεν Κι. r. 8. 
. ἐψηφίσασθε) ψηφίζεσθε k.x.s. ἃ ἔχων τοὺς ξένους τοὺς ξένους 
πὸ ἄν} ἐν Ὺ. Ο. ἄγων Κ. Υ. 8. 
τ μὲν om. k. Γ. 5. x γράφει πάλι» πάλιν γράφει 
“ ἐμμένῃ om. 5, V. O. Κι τ, 8, 
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βασιλέων, ταύτας αἵπερ εἰσὶν " ἄριστα, καὶ δικαιότα- 

ται. καὶ “ ἔργῳ ἑαυτὸν ἐξήλεγξεν ὅτι καιροφυλακεῖ τὴν 
πόλιν ἡμῶν, * ——— ποιεῖν οὐδ᾽ " ἴσον. 

407 εἶθ ὃν ὁρῶτε ἐκ —— “ὑμῖν φίλον, καὶ ὅπως 10 
ἂν ὑμᾶς δύνασθαι “ νομίσῃ, οὕτω πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας 

ἔχοντα, τοῦτον οἴεσθε δεὶν ἰσχυρόν ποτὶ “ἐᾶσαι γενέσθαι, 
καὶ ταῦτα δὶ ὑμῶν; οὐκ ἄρ᾽ ὀρθῶς ἐγνώκατε. ἵνα τοίνυν 
εἰδηθ' , τὠληδη λέγω; λαβέ μω τὴν ἐπιστολὴν ἢ μετὰ 

τὰς πρώτας συνθήκας ἤλθεν, εἶτα. τὴν παρὰ Βηρισάδου" ς 

μάλιστα γὰρ οὕτω γνώσεσθε διδασκόμενοι. 
— ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

) es Λέγε καὶ τὴν ἐπιστολὴν ὅ" τὴν τοῦ Βηρισάδου. 

᾿ — 679 
— μὰ τοίνυν συμμαχία ἱ τοῖν βασιλέοιν τοῖν δυοῖν 
τοῦτον τὸν τρόπον μετὰ τὴν παράκρουσιν τὴν διὰ τῶν 
πρὸς Κηφισόδοτον συνθηκῶν συνεστάθη, ἤδη Μιλτοκύθου 5 

μὲν ἀνῃρημένου, Χαριδήμου δ᾽ ἔργῳ φανεροῦ γεγενημένου 
᾿ Δορὅτι τῆς πόλεως ἐχθρός ἐστιν. ὃς γάρ, ὃν ἤδει διὰ παντὸς 

τοῦ χρόνου πάντων τῶν Θρακῶν εὐνούστατον ὄνθ᾽ ὑμῶν, 
τοῦτον ἢ ὑπ —— ἠξίωσε λαβὼν τὸς ὑμετέροις ἐχθροῖς 
Καρδιανοῖς ' ἐγχειρίσαι, πῶς οὐ μεγάλης ἔχθρας δῆγμα το 
πρὸς ὑμᾶς ἐξέφερεν; ἃς " δὴ τὸν πόλεμον δεδιὼς τὸν 

᾿ πρὸς τοὺς Θρῶκως καὶ πρὸς ᾿Αθηνόδωρον ἐποιήσατο συν- 
θήκας " μετὰ ταῦτα ὁ Κερσοβλέπτης, λέγε. 
δεν Ε τὴν τοῦ τὴν παρὰ τοῦ v. 
᾿ ξργῳἹ ἔγνων. 5» ἘΠΙΣΤΟΛΗ οἱ. V.O.k. 
—*3— F. ᾿ πορῖν βασιλέοιν τοῖν ϑυοῖν) τοῖν 
—— — Har- ὃυοῖν βασιλέοιν Ε΄ ν. τοῖς —8 

τοῖν δυοῖν 5. V. O. 
« ἐμὶν} ἔνϑ' ὑμῖν F. ν. ' x ὑποχείριον ἠξίωσεν} ἠξίωσεν ὑπο- 
— — γ ΠῚ 
ΕἸΣ ἢ τὸν μέδρν δ... * — οὐ οὔσας 
ΓΕΠΙΣΤΟΛΗ͂ --- Βηρισάδου οἴη. τ. πὶ δὴ} δὲ ἱκ, τ, 5. ν. 

* “ μετὰ] καὶ F.v. 
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ΣΥΝΘΗΚΑΙ. 

ο Ταῦτα τοίνυν γρώψνας καὶ συνθέμενος, καὶ τὸν ὅρκον 15 
ὃν Ῥύμεῖς ἠκούσατε ὀμόσας, ἐπειδὴ τὴν μὲν ̓Αθηνοδώρου 

δύναμιν διαφειμένην εἶδε, μιᾷ, δὲ “ μόνον τριήρει Χαβρίαν 

ἥκοντα, οὔτε τὸν Ἰφιάδου παρέδωκεν ' υἱὸν ὑμῖν, οὔτ᾽ 

ἄλλ᾽ οὐδὲν ὧν ὥμοσεν ἐποίησεν, ἀλλὼ 5 καὶ περὶ τῶν :ο 

ἄλλων τῶν ᾿ γεγρωμμένων " ἐν ταῖς συνθήκαις ἔξαρνος 

γίγνεται, καὶ γράφει "ταύτας τὰς συνθήκας. Λαβέ 

μοι καὶ λέγε ταυτασί. 

, ΣΥΝΘΗΚΑΙ. 
᾿Ενθυμεῖσθ᾽ ὅτι καὶ τέλη καὶ δεκάτας ἠξίου λαμβά- ἐς 

ἡ 7 ε ε * » ͵΄ " Ὺ 7 

νειν, καὶ πάλιν ὡς αὐτοῦ τῆς χωρῶς ουσήῆς. τοὺς λόγους 

ἐποιεῖτο, τοὺς δεκατηλόγους ἀξιῶν τοὺς αὑτοῦ τῶν τελῶν 
7 7 Ν Ν .“ 8 δὰ * * 7 ἃ 

κυρίους εἰνῶι, καὶ τὸν ὁμήρον τὸν υἱὸν ἡ τὸν Ιφιάδου, Ὁν 
ΕΝ ΜΝ —* Ζ Ν ΝΣ, 4) 
ὑπὲρ Σηστοῦ ἔχων ὥμοσε “πρὸς τὸν ᾿Αθηνόδωρον πάρω- 

δώσειν, οὐδ᾽ ὑπισχνεῖται παραδώσειν ἔτι. " λαβὲ τὸ ψή-68ο 

φισμω ὃ πρὸς ταῦθ᾽ " ὑμεῖς ἐψηφίσασθε. λέγε. 

ΨΗΦΙΣΜΑ. 

᾿Ελθόντων τοίνυν μετὼ ταῦτω τῶν πρέσβεων εἰς Θρώ- ς 

κήν, ὁ μὲν Κα ερσοβλέπτης ὑμῖν ἐπιστέλλει ταυτί, καὶ οὐδ᾽ 
« »"ἪΆ « 7 ΄ ξ αι ὦ 7 ΄« ΕἸ » 

ὅτίουν ὡμολόγει δίκαιον, οἱ δ ετεροι ταυτί. Λέγε αὑτοις. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

Λέγε δὴ τὴν παρὼ “ τῶν “ βασιλέων. καὶ σκοπεῖτε εἰ το 

ἄρα ὑμῶν δοκοῦσι μηδὲν ἐγκωλεῖν. τὶ 

ο Ταῦτα] vulg. ὁ ταῦτα. Υ τὸν ᾿Ιφιάδου] τοῦ ἰφιάδου S. V. 
Ρ ὑμεῖς ἠκούσατε] ἠκούσατε ὑμεῖς O. το ν. 

Κι τ, 5. ὅ πρὸς τὸν} πρῶτον Υ΄. 5. 
4 μόνον] μόνη F. τὶ ν. * ** λαβὲ δὴ Κ΄ r. 5. 
τ υἱὸν ὑμῖν) υἱὸν ἡμῖν F. 5.ν. Ὁ ὑμεῖς ἐψηφίσασθε] ἐψηφίσασθε 

ἡμῖν νυν Ὑ.Ο. ὑμεῖς Κ. Υ. 8. 
" καὶ post ἀλλὰ om. Ὁ. ς τῶν ante βασιλέων o. Γ. 
ἴ γεγραμμένων) ἐγγεγραμμένων 8. d — βασιλέων ἐπιστολήν 

υ ἐν] τῶν ἐν Κ. Ἐνν 
x ταύτας]: ταύταις Ὁ. 



— — 
οὐδ ᾿ 

τας ὌΝ 

 θτ  ὙὖἙ 

—— τς σους μλλΣὲ Δ. 

οι ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. "δι 

νὰ ——— 

ᾧ 418. « «Ὁρᾶτε καὶ συνίετε, ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι, τὴν πονηρίαν 

᾿ χαὶ τὴν ἀπιστίαν, ὡς ἄνω καὶ κάτω. τὸ πρῶτον ἠδίκει 

Κηφισόδοτον, πάλιν φοβηθεὶς ᾿Αθηνόδωρον ἐπαύσατο αὖ- ες 

θις ἠδίκει Χαβρίαν, πάλιν ὡμολόγει Χάρητι. πάντ᾽ ἄνω 
καὶ κάτω πεποίηκε, καὶ οὐδὲν ἁπλῶς οὐδὲ δικαίως 

214 Μετὰ ταῦτα τοίνυν ὅσον μὲν χρόνον ἡ ὑμετέρα δύναμις 
παρὴν ᾿ἐν Ἑλλησπόντῳ, κολακεύων καὶ φενακίζων ὑμᾶς 

δια γέγονεν" "ἐπεὶ δ᾽ " εἶδε τάχιστα τὸν Ἑλλήσποντον ἔρη- ̓ο 
μον δυνάμεως, εὐθὺς ἐνεχείρει 'καταλύτας καὶ ἀπαλ- 

λάξας τοὺς δύο τῆς ἀρχῆς πᾶσαν ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιήσασθαι 

ΠΤ ἀρχήν, ἔργω πεῖραν ἔχων ὅτι τῶν πρὸς ὑμᾶς οὐδὲν μὴ 

215 δυνηθῆ πρότερον λῦσαι, πρὶν ἂν ἐκβάλη τούτους. ἵνα δ᾽ ὡς τ: 
ῥῶστα τοῦτο περάνειε, ψήφισμα " τοιοῦτο * ὑμῶν εὖ- 
ρετο, ἐξ οὗ κυρωθέντος ἄν, εἰ μὴ δὲ ἡμᾶς καὶ ̓  ταύτην τὴν 

γραφήν, ἠδίκηντο μὲν φανερῶς οἱ δύο τῶν βασιλέων, ἡσυ- 

χίαν δ᾽ ἂν ἦγον οἱ στρατηγοῦντες αὐτοῖς, ὁ Βιάνωρ, ὁ 
Σίμων, ὁ ̓ Αθηνόδωρος, φοβούμενοι τὴν διὰ τοῦ ψηφίσμα-68ι 
τὸς συκοφαντίαν, ὁ δὲ ταύτης τῆς ἐξουσίας ἀπολαύσας 
καὶ πάσαν ὑφ᾽ ἑαυτῷ λαβὼν τὴν ἀρχὴν ἰσχυρὸς " ἂν ἐχ- 

ὑὸς ὑπῆρχεν ὑμῖν. 
a216 "Ἔχει δ᾽ ὁρμητήριον “παρὰ παντὰ τὸν χρόνον αὑτῷ τε- 5 

τηῤημένον τὴν Καρδιανῶν πόλιν, ἣν ἐν ἁπάσαις μὲν ταῖς 

————— ὁρᾶτε k.x.s. ὧρά margine ἀπαλλάττειν, ν. 
* — — — — παρ' ὑμῶν 
——— τοιοῦτο k. τ, 5. τοιοῦτόν τι παρ᾽ ὑμῶν 
—— k. τ, 5. ν, F.v. 

* τὸν Ἕλλ. ἔρημον —* ravrkes. 
τάχ. ἔγημεν τὸν ἐλλ. εἶδε ἴκ, τ. 5. , καονφοφοθθ ον ο. 

ἱ καταλέσας καὶ ἀπαλλάξα. --- —— 
«ὅσα» καταλύειν καὶ ἀπκαλλάξα.-- " καρὰ πάντα͵ ταρ' ἅταντα ἱ.τ.». 
καὶ πᾶσαν Ἐ, 5. Υ, Ο. εξ, qui in 
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συνθήκαις ἐξαίρετον αὑτῷ γέγραφε, τὸ τελευταῖον δὲ καὶ 
φανερῶς αὐτὴν ἀφείλετο παρ᾿ ὑμῶν. καίτοι τοῖς ἀπηλ- 

λωγμένοις ἃ μὲν τοῦ περὶ "ἡμῶν τι φρονεῖν ἄδικον, μετὰ το 
᾿ ;» 7 ε * »“» «»ν ε ᾽ ς 

πάσης δ᾽ ἀληθείας ἁπλῶς εὐνοέϊν ἡμῶν ᾿ἡρημένοις τί 

ἱπροσῆκεν αὑτοῖς ὁρμητήριον "καταλιπεῖν χρήσιμον τοῦ 
R x » * ,“ * δὴ * ε J * 

217 πρὸς ᾿ἡμῶς πολέμου; ἱστε γῶρ θήπου τοῦτο, οἱ μὲν ἀφι- 
΄ * 2 “ἤ * 

Ὑμένοι σαφως, οἱ δ᾽ ἄλλοι τούτων Υ ἀκούοντες, ὅτι τῆς 

Καρδιανῶν πόλεως ἐχούσης ὡς ἔχει, εἰ γενήσεται "τὰ 15 
πρὸς τοὺς Θρῶκας " εὐτρεπῆ τῶ Κερσοβλέπτῃ, παρ ἡμέ- 

ρῶν ἔξεστιν αὐτῷ βαδίζειν ἐπὶ Χεῤῥόνησον ἀσφαλῶς. 

ὥσπερ γὰρ Χαλκὶς τῷ τόπῳ τῆς Εὐβοίας “πρὸς τῆς Βοι- 

ὠτίας κεῖται, οὕτω Χεῤῥονήσου κεῖτωι ἱ πρὸς τῆς Θράκης 
“τϑὴ Καρδιανῶν πόλις. ἣν ὃν ἔχει τόπον ὅστις οἶδεν ὑμῶν, :ο 

οὐδ᾽ ἐκεῖν ἀγνοεῖ, τίνος “εἵνεκα καιροῦ ' περιπεποίηται 
Ν δ 4δ Ν δι “αἴ υν 83 ᾽ 

καὶ διεσπούδαστωι μὴ λαβεῖν ὑμᾶς. δὸν οὐ συμπαάρα- 
σκευάσαι καθ᾽ ὑμῶν αὐτῶν ὀφείλετε, ἀλλὰ κωλῦσωι καθ᾽ 

ὅσον δυνατόν, καὶ σκοπεῖν ὅπως μὴ " γενήσεται, ἐπεί, ὅτι 15 

4107 οὐδ᾽ ἂν ὁντινοῦν καιρὸν ἱπαρείη, δεδήλωκε. Φιλίππου 
γὰρ εἰς Μαρώνειαν ἐλθόντος ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ᾿Απολ- 
λωνίδην, πίστεις δοὺς ἐκείνω καὶ Πωμμένει" καὶ εἰ μὴ 

κρατῶν τῆς χώρως ᾿Αμάδοκος ἀπεῖπε Φιλίππῳ μὴ ἐπι- 

Ρ αὐτὴν οἴη. Κ.Υ. 5. “ πρὸς] πρὸ F. K. τ᾿ 5, 
ἢ μὲν τοῦ περὶ ἡμῶν τι ἴῃ litura ἃ πρὸς] πρὸ K. r. 8. 

rec. V. e εἵνεκα] ἕνεκα Κ. γ΄. 8. 
τ ἡμῶν----ἣμῖν) ὑμῶν---ὑμῖν K.r. s. περι 
5 ιρημένοις] προηρημένοις Κ.. τ΄ 8. Γ περιπεποίηται) ποιεῖται Κα, ποι- 
t προσῆκεν} προσῆκον k. r. 5. εἴται Υ.5. om. pr. V. omissa etiam 
π καταλιπεῖν) καταλείπειν V.O. καὶ. 

ἡμᾶς] ὑμᾶς Ο. Κ. γ΄ 5. Κὶ ὃν] ὃν ὑμεῖς ὦ v. 
y ἀκούοντες} ἀκούσαντες O. 
2 τὰ οἵη. pr. ν. ἢ γενήσεται] —— 8. 

ἃ 25 —* r. ἐς... παριηι F. 5.0. — 

Ὁ ἐπὶ χεῤῥόνησον ἀσφαλῶς) ἀσ- Ο. παριὴ v. 

φαλῶς ἐπὶ χερρόνησον k. τ᾿ 8. 



Ρ. 682. ΚΑΤᾺ ἈΡΙΣΤΟΚΡΆΤΟΥΣ. 163 

βαίνειν, οὐδὲν " ἂν ἦν ἐν μέσω πολεμεῖν ' ἡμᾶς πρὸς Καρ- 682 
ο΄ διαγνοὺς "ἤδη καὶ "πρὸς Κερσοβλέπτην. Καὶ ὅτ, ταῦτ᾽ 

ἊΝ λέγω, " λαβὲ τὴν Χάρητος ἐπιστολήν. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

420 Ταῦτα ἡμώντοι δὲ σκοπουμένους ἀπιστεῖν καὶ μὴ τε- ς 
—— μηδ᾽ ὡς εὐεργέτῃ προσέχειν τὸν νοῦν. οὐ γὰρ 
ὧν ὄμενος φίλος εἶναί φησι, φενακίζων ὑμᾶς, 
δὰ τ. ὶ δίκαιον — Κησοβλέστη, οὐδ᾽ ὧν μικρὰ 

ἀναλίσκων ἰδία καὶ τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς ῥήτορσι Χα- το 
ρίδημεος διαπράττεται πρὸς ὑμᾶς ἐπαίνους αὑτοῦ γρά- 
φεσθαι ἀλλ᾽ ὧν, ὁσαχοῦ κύριος γέγονε τοῦ πράττειν ὅ τι 

βιύλεται, πανταχρὺ κακῶς ἐπιχειρῶν "ὑμᾶς ποιέῖν φαΐ. 

aai ran τούτων πολὺ μᾶλλον ὀργίζεσθαι προσήκει. οἱ μὲν τς 

ΠΥ ΎΟΥΓΣΎς:--------ἄ 

τοίνυν ἄλλοι πάντες, ὅσοι τι παρ ὑμῶν εὕρηνται πώποτε, 

ἐφ᾽ εἷς εὖ πεποιήκασιν ὑμᾶς τετίμηνται, οὗτος δὲ εἷς 

"ἁπάντων "τῶν ἄλλων μόνος ἐφ᾽ οἷς ἐγχειρῶν οὐ δεδύνη- 

ται ἱκακῶς ποῆσαι. καίτοι τῷ τοιούτω τὸ δίκης, ἣν 

ἔδωκε δικαίως ἄν, ἀφέσθαι “μεγάλη δωρὼ — ὑμῶν :0 

υἦν, ἀλλ᾽ οὐ ταῦτα δοκέϊ τοῖς ἥἥτορσιν, ἀλλὰ πολίτης, 

εὐεργέτης, στέφανοι, δωρεαί, δὲ ἃ τούτοις ἰδία δίδωσιν. 
οἱ δ᾽ ἄλλοι πεφενακισμένοι κάθησθε, τὰ πράγματα θαυ- 

ᾳρτμαάζοντες. τὸ τελευταῖον δὲ γυνὶ "καὶ φύλακας [" ἂν}: 

κατέστησαν ὑμᾶς ἐκείνου διὰ τοῦ προβουλεύματος τούτου, 
εἰ μὴ τὴν γραφὴν ἐποιησάμεθ᾽ ἡμέϊς ταυτηνί, καὶ τὸ τοῦ 

Ἀ ἄν ὁπι. ἰκ, γ᾿ 5. τ ἁπάντων) ἀάντων ἶκ. Υ, 5. 
ἐ ἀμδς} ἡμῖν Κ, τ. 5. " τῶν οἵα, O. 
" ὅδ. οαν. Κ, τ. 5. ἐ κακῶς ποιῆσαι! ποιῆσαι κακῶς 
δ πρὸς po⸗st καὶ om. V.O Κιτ.5. Κ. τ κ.Ἅ 
etiam 8, qui ἀν 5 δ» ἄν 
ΟΣ Ὁ Καὶ σι δ. ν, — 

Ρ μέντοι μὲν Υ ἄν post φύλακας ον. 8, V. 
μαι ταδὴ μι των Κι Ok.r.s. 

v 



γ64 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. XXIII. 

μισθοφόρου καὶ θερωπεύοντος ἐκεῖνον ἔργον ἡ πόλις ἂν δὲ- 
* ͵7 » 7 

ἐπρώττετο, ἐφρούρει Χαρίδημον. καλόν γε, οὐ γάρ; ὦ 683 
Ὕ Ν " 7 ᾳὰ 5. Ν —— ⸗ J ΄Ὃ — 

Ζεῦ καὶ θεοί, "ὃς αὐτός ποτε τοὺς " ὑμετέρους ἐχθροὺς μι- 
J “ —V ΄ 

ὃν λαμβάνων ἐδορυφόρει, τοῦτον ὑφ᾽ "ὑμετέρου ψηφίσ- 
ματος “φανῆναι φυλαττόμενον. 

ΡΨ “ ΄ .΄ . διᾳν ΄ 2 7 δ »»ν 

3 Ἴσως τοίνυν ἐκεινο “ὧν τίς μ᾽ ἔροιτο, τί θήποτε ταῦτ 5 
Μ δ ὁ " 4 “ κι τὰ ᾿ ιν ΠΑΡ "»"» 

εἰδὼς “οὕτως ὠκριβῶς ἐγὼ καὶ παρηκολουθηκὼς ἐνίοις τῶν 
᾽ ⸗ » Ν Μῇ» «7» ΒΝ, ⸗ » 7 

ἀδικημάτων εἴασα, καὶ οὔθ᾽ ὁτ᾽ αὐτὸν ἐποιεῖσθε πολίτην 
ὴδὲ Ἵ * 2*2 —8* ὔθ᾽ -“ ΄ Ν 

οὐδὲν ἄντέιπον, οὐ ὁτ ᾿ἐπήνειτε, οὐὔ ὅλως πρότερον, πρὶν 
ν ͵ ᾽ ᾽ ᾽ν δ΄ 

τὸ ψήφισμα ἕ τουτὶ γενέσθαι, λόγον "ἐποιησάμην οὐδένα. το 
΄ Ο φ * -“ ε * ε΄ »» » Ν 

224 ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πρὸς ὑμᾶς ἅπασαν ἐρῶ τὴν 
᾽ ͵7 Ν Ν ε ——— 7 ν᾿ ἥν. τῳ» 

ἀλήθειαν. καὶ γὰρ ὡς ἀνάξιος ἡν ἤδειν, καὶ παρήν ὅτε 

τούτων ἠξιοῦτο, καὶ οὐκ ἀντέϊπ ον" ὁμολογῶ. διὼ τί; ὅτι, 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πρῶτον μὲν ἀσθενέστερον ἡγούμην ἔσε- 
-«(Ϊ ν ε ᾿ — «Ἄν: 

σθαι πολλῶν ψευδομένων ἑτοίμως περὶ αὐτοῦ πρὸς ὑμᾶς ι5 
“ . 9 ΄ φι ΣΝ θ᾽ ΑΜ 4 »"» ΐ —* 

χ,δένω ταἀληθη λέγοντ᾽ ἐμμωυτον᾽ ἔπειῦ ὧν μὲν ἐκεῖνος ευρί- 
ν 9 δώ. ς κα. τὼ ΄" 8 7 Ν ΚΗ * 1 7 

σκετο ἐξαπατῶν ὑμᾶς, μὼ τὸν Δίω καὶ "θεοὺς 'πάντας 
» * Ν J ΕἸ e ε 

οὐδενὸς ᾿ εἰσήει μοι φθονεῖν, κακὸν δ᾽ οὐδὲν ἑώρων ὑπερ- 
—22 ΄ 22 ⸗ "δι ὃ Ν 97 ,χ΄ 

φυες "πεισομένους ὑμᾶς, εἴ τιν᾽ ηδ᾽κηκότω πολλὼ “ηφίετε 20 
Ε »" * * -" »“ « » » 

καὶ Ῥπροὐκωλεέϊσθέ ὅτι τοῦ λοιποῦ ποιέῖν ὑμᾶς ἀγαθόν" 
» ΄";ἷἽ;Ἶ »“μΨ 7 “σθ Ν "»" ἍΜ. » ἢν 

ἐν γὰρ τῷ πολίτην ποιεισῆωαι καὶ στεῴφώνουν ταυτ ἐγήν 

: δ.] ὅς γε Ἐ᾿ν, ἱ εὑρίσκετο) ἐφαίνετο F. ν. 
Ὁ ὑμετέρους ἡμετέρους K. Υ. 8. Κ θεοὺς] τοὺς θεοὺς Κ. r. 8. ἊΝ 
Ὁ ὑμετέρου) ἡμετέρου Κ.8. ἑτέρου Υ. ἱ πάντας] ἅπαντας F. k. τ΄ 8. v. 
ς φανῆναι φυλαττόμενον] φυλατ- w εἰσήει) ἐπήει Κ. ΤΥ. 8. 

τόμενον φανῆναι Κ.Υ.8. π πεισομένους ὑμᾶς ὑμᾶς πεισο- 
d ἄν τίς τις ἄν k.r. 8. μένους F. ν. 

“ οὕτως ἀκρίβῶς} ἀκριβῶς οὕτως" 4 |.:Έ] ἀφείετε 8. ἀφίετε Ἐ. 
*15* ceteri ἀφίετε. Γ ἐπῃνεῖτε) ἐπηνεῖτο k.rx. 8. » προὐκαλεῖσθε) προκάλεῖσϑε Ἐ. 

ἔ τουτὶ γενέσθαιἾ γενέσθαι τουτὶ Υ0 ᾿ — σαὶ 

k. γ᾿ 5. ν 
h ἐποιησάμην οὐδένα οὐδένα ἐποι- τ δωΣ Δ 

ησάμην ἵκ τ. 5. 



Ρ. 683, ὅ84. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. "ὅς 

κ:6 ἀμφότερα. ἐπειδὴ δ᾽ ὁρῶ “πρσκατασκευαζόμενόν τι τοῖ- 

τς, οὔτον, δὲ οὗ, ἐὰν μόνον εὐτρεπίσηται τοὺς ἐνθάδε ἐξαπα- 1: 

τήσοντας "ὑμᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ, τῶν γ᾽ ἔζω φίλων" καὶ βου- 
λομένων ἄν τι ποιεῖν ὑμᾶς ἀγαθὸν κἀκεῖνον κωλύειν ἐναν- 
τία πράττειν ὑμῖν, οἷον ̓ Αβηνόδωρον λέγω, Σίμωνα, Βιά- 

“τι γορα, ᾿Αρχέβιον τὸν Βυζάντιον, τοὺς Θρῷκας τοὺς δύο, 

τοὺς βασιλέας, τούτων "μηδενὶ μήτ᾽ ἐναντιωθῆναι μήτε 684 

427 κωλύειν ἐκεῖνον ἐξέσται, τηνικαῦθ ἥκω καὶ κατηγορῶ. 
ο΄ καὶ γομίζω τὸ μέν, εἷς ἔμελλεν ἐκεῖνος λαβὼν μηδὲν 

ὑπερμέγεθες τὴν πόλιν βλάψειν, ἀντιλέγειν ἢ ἡ κακῶς 5 

ἰδία, πεπονθότος ἢ συκοφαντοῦντος εἶναι, τὸ 5, ἐφ᾽ ες 

μέγα πρᾶγμα ἀλυσιτελὲς τῇ πόλει κατεσκευάζετο, ὦ ἐναν- 
τιοῦσθαι χριστοῦ καὶ φιλοπόλιδος ἀνδρὸς ἔ ἔργον εἶναι. 
διὰ ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνοις οὐδὲν εἰπὼν γὺν λέγω. 

2218 Ἔστι τοίνυν τις αὐτοῖς τοιοῦτος λόγος, δὲ οὗ προσδὸ- το 

κῶσι παράξειν ὑμᾶς, ὡς ὁ Κερσοβλέπτης καὶ Χαρίδημος 

ἴσως ἐναντία ἔπραττον τῇ πόλει τόθ᾽ ὅτ᾽ ἦσαν ἐχθροί, νῦν 
δέ "γ᾽ εἰσὶ φίλοι καὶ χρησίμους παρέχουσιν αὑτούς. οὐ 

δὴ δεῖ μνησικακεῖν" οὐδὲ γὰρ Λακεδαιμονίους ὅτ᾽ ἐσώζο- τς 
τ μέν, οὐκ ἀνεμιμνησκόμεθα εἴ τι " κακῶς ἐποίησαν "ἡμᾶς 
ὄντες ἐχθροί, οὐδὲ Θηβαίους, οὐδ᾽ Εὐβοέας τὰ τελευταῖα 

2120 γυνΐ. ἐγὼ δ᾽ καὶ ἥγοῦμαι τοῦτον τὸν λόγον εἰ μὲν ἔν τινι καιρῷ 

" 
᾿- 

( 

Εν 

β 

᾿ 

Ἰ 
Ἵ 

γεγραμμένης τῷ Κερσοβλέπτη καὶ τῷ Χαρι- :ο 

δήμῳ, κωλυόντων ἡμῶν "ταύτην, ἔλεγον, ὀρθῶς ἂν λέγε- 

ο΄ σθαι" εἰ δὲ τοιούτου μὲν μηδενὸς ὄντος μηδὲ γεγραμμένου, 
ο΄ βουλόμενοι δὲ μείζω "τοῦ δέοντος ποῆσαι διὰ τοῦ παρ᾽ 

"ἢ 

᾿ προσκατασκ. «ρικατασκ. ἵκ. Υ κακῶς} κακὸν F. ν, 
γ,5. , τ ἡμᾶ.} ὑμᾶς Ο. 

Ἶ " ὑμᾶς om. Κ, τ, 8. " ταύτην͵ ταύτη Ὗ. Ο, ταῦτ᾽ ἄν 
' καὶ post φίλων om. Ὁ Κι, τ. 5 

ἦ ὃ μηδὲν Τ, 5, Ὁ τοῦ δέοντος τοιῶσα!} ποιῆσαι τοῦ 
Ἀγ εἰσὶ om. S.V.O. δέοντος F.v. 



766 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Ὅν. ΧΧΙΙ͂. 
ε .“ Μ »" » Α ὡὧἶἷὙ]ξ 

οὑμῶν ἄδειαν λαβεῖν τοὺς ἐκείνου στρατηγούς, ἐροῦσι, 
Ν »᾽ ᾿ ε »“ ᾽ ᾽ ᾿ 

δεινὰ ποιέϊν αὐτοὺς ἡγουμαᾶι. οὐ γάρ ἐστι δίκαιον, “ ὦ ἄν- 1:5 

δρες ̓ Αθηναῖοι, τοὺς τῶν σωθῆναι ζητούντων λόγους πρὸς 
—V — * »“ » »Ἥ »Ψ 7 ὑμᾶς λέγειν ὑπὲρ τῶν, ὅπως ἀδικεῖν αὐτοῖς ᾿ ἐξέσται, 

7] Ν δὲ 7 Ἵ Ἀ * Ν ἊΝ, ΓῚ Ζ 

φϑοπραττόντων. χωρὶς δὲ τούτων, εἰ μὲν ἐχθρὸς ων [ Χαρι- 
—— 17 

δημος]} κακῶς ἐποίει, φίλος "δὲ φήσας ᾿' εἰνῶι μετεβέ- 685 

βλητο, τάχ᾽ ἂν "ταῦτά τις ἤκουεν" ἐπειδὴ δ᾽ οὐ ᾿ τοιοῦτόν 

ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐξ οὗ φίλος εἶναι προσποιεῖται, ἐκ τούτου 
- ς- »ν ν᾽ ; Ν 43 δ΄ οὖ 

σλείστω ὑμᾶς ἐξηπώτηκεν, εἰ μὴ " καὶ δὲ ἐκεῖνα “μι- 
“»" Οὐ οὐ »" ͵ὔ Ν 

σεῖν, Ῥ διά γε ταῦτ᾽ ἀπιστεῖν δήπου προσήκει. καὶ μὴν 5 
-“᾿ »"- ᾿ ε 7 ΄ — 

“περὶ τοῦ γε μὴ μνησικακεῖν ἔγωγε ὡδί πὼς λέγω" ὁ 
X 5* 21t -“7΄.΄' Ν “ Ε] ͵7 

μὲν "εἵνεκα τοῦ ἱκακόν τι ποιεῖν τὼ τοιαῦτω ἐξετάζων 

μνησικωκεῖ, ὁ δ᾽ ὑπὲρ τοῦ μὴ παθεῖν ἀλλὰ φυλάξασθαι 

σκοπῶν "σωφρονεῖ. 

231 
Y 7 ὌΨΜΑΝΦ ΕΝ ε 7 ε ε 

Ισως τοίνυν καὶ τοιαύτην τινὼ ἐροῦσιν ὑπόνοιῶν, ὡς ὧρ-- τὸ 

μηκότω γνὺν τὸν ἄνθρωπον φίλον εἶναι καὶ βουλόμενόν τι 
-.-Ἄ "9 J 7 ᾽ " 7 ⸗ ποιεῖν ἀγαθὸν τὴν πόλιν εἰς ἀθυμίαν τρέψνομεν, εἰ κατα- 

ψηφιούμεθα, καὶ ποιήσομεν ὑπόπτως "ἔχειν πρὸς ἡμᾶς. 

232 ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, θεάσασθε ὡς ἔχω. εἰ μετ᾽ 

ὠληθείας ἁπλῶς "ἦν ἡμῖν φίλος καὶ νὴ Δία πάντα τὠ- 5 

γαθὰ ἤμελλεν "ἡμᾶς ποιήσειν, οὐδ ἂν οὕτως "ὥμην δεῖν. 

ς ὑμῶν] ἡμῶν k. ὑμῖν O. 
ἡ ἐροῦσι om. x.s. 
“ ὦ οἴω. Ὁ. 
ἔ ἐξέσται ἔσται Υ. 5.ν. 

5 [Χαρίδημος] om. Ἐς 5.Ὺ.0. 
post ἐποίε, ponit ν. 

n δὲ-τττοῦ φίλος ΟΠ. 8. 

' εἶναι om. 5.0.0. 
Κ ταῦτα om. k. r. post τις ρο- 

nit r. 
Ἰ χοιοῦτον) τοιοῦτ᾽ V.O. 
ἢ ὑμᾶς] καὶ ὑμᾶς 5.Υ.0. 
Ὁ καὶ ροβῖ μὴ ὁπ. Κι. Υ. 8. 
Ὁ μισεῖν] δεῖ μισεῖν P. v. 

Ῥ διά γε ταῦτ᾽ δ γε ταῦτα Κ. 
διὰ ταῦτά γε F. ν. 

ἢ περὶ] καὶ περὶ F. 
τ γε post τοῦ recepi ex 5.0.0. 
5 εἵνεκα] ἕνεκα Ὗ. Ο. Κ. τ. 5." 
t κακόν τι] τι κακὸν F. Κι τ. s. v. 
u σωφρονεῖ) σωφρονεῖν Ὁ. 
Χ ἔχειν πρὸς ἡμᾶς ἔχειν πρὸς ὑμᾶς 

r. 8. πρὸς ἡμᾶς ἔχειν Εἰ, ν. 
Υ ἦν ἡμῖν φίλος] ἦν ὑμῖν φίλος τ. 

ἡμῖν ἦν φίλος V. 

5 ἡμᾶς] ὑμᾶς τ. 
ἃ ᾧμην δεῖν τοῦτον] τοῦτον ᾧμην 

δεῖν F. v. 



ὙΠ ον 

p ὅδ, 686.Ἡ ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 767 

τοῦτον ἀκούειν τὸν ύγων' οὐδένα γα " ἂν νομίζω τοσαῦτ᾽ 

ἀγαθὰ ποιῆσαι, δ᾽ ὃν ὑμῖν “προσήκειν ἐπιορκῆσαι καὶ 
233 παρ ἃ φαίνεται ὁ δίκαια τὴν ψῆφον “θέσθαι. ἐπειδὴ δὲ 

καὶ φενακίζων καὶ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὑγιὲς, πράττων ἐξελέγχε- 20 
τάι, δυοῖν ἀγαθοῖν θάτερον ὑμῶν, ἐὰν καταψηφίσησθε, 

συμβήσεται" ἢ γὰρ ἐξαπατῶν παύσεται, νομίσας οὐκέτι 
λανθάνειν, ἣ εἴπερ αὐτῷ βουλομένω πρὸς ὑμᾶς ἐστὶν οἰ- 
κείως ἔχειν ὡς ἀληθῶς, ἀγαθόν τι ποιεῖν πειράσεται, τς 

γνοὺς ὅτι τῶ φενακίζειν οὐκέθ᾽ ἃ βούλεται πράξει. ὥστε 
καὶ εἰ μηδὲ δι ἕν τῶν ἄλλων, διὰ τῶτό γε κατα ψηφί- 

σασθαι συμφέρει 
: 234 —* Αξιον φοίνυν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι κάκεινο ἐξετάσαι, πῶς 

ποῦ οἱ πάλαι τὰς τιμὰς ἔνεμον καὶ τὰς δωρεὰς τοῖς " ὡς 686 

ἀληθῶς εὐεργέταις, καὶ ὅσοι πολῖται "τύχοιεν ὄντες καὶ 

ὅσοι ξένοι. κἂν μὲν ᾿ἴδητ᾽ ἐκείνους ἄμεινον "ὑμῶν, καλὸν 
τὸ μιμήσασθαι, ἂν δ᾽ ὑμᾶς αὐτούς, ἐφ᾽ ὑμῖν 'ἔσται τὸ 

435 πράττειν. πρῶτον μὲν τοίνυν ἐκεῖνοι Θεμιστοκλέα τὸν τὴν ς 
ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν νικήσαντα καὶ Μιλτιάδην. τὸν 
ἡγούμενον Μαραθῶνι καὶ πολλοὺς ἄλλους, οὐκ ἴσα τοῖς 
γῶν στρατηγοῖς ἀγαθὰ εἰργασμένους, οὐ χαλκοῦς "ἵστα- 
σαν οὐδ᾽ ὑπερηγάπων. οὐκ ἄρα τοῖς " ἑαυτοὺς ἀγαθόν τι το 

436 ποιῶσιν χάριν εἶχον; σφόδρα γε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
καὶ ἀπεδίδοσάν γε καὶ αὑτῶν κἀκείνων “ ἀξίαν ὄντες 
γὰρ πολλοῦ πάντες ἄξιοι προὔκρινον ἐκείνους αὑτῶν ἡγεἴ- 

» ἄν om. F. ante ποιῆσα; ρο- ᾿ χύχριενἾ τύχοιμεν ἵκ, τ. 5. 
ηἶἷξ ν. ἐ ὕϑη τ᾽ εἰδῆτ᾽ ἴ, τ. 5. 

“ «προσήκειν Ἶ προσήκει &. τ, 5. κ ὑμῶν} ὑμῶν χρωμένους ἵκ, τ.5.ν. 
ὁ δίκαια] δίκαια εἶνα, F. V. ᾿ ἔσται ἐστὶ Υ͂. 

ο.ν. τ ἵστασαν} ἵστασιν Ο. 
5 βέσθα.Ἶ θεάσασθαι O. 5 ἑαυσοὺς ἀγαθόν τι ποιοῦσιν ἀγα- 
Gom. S.V.O. ante τοῦτο po · θόν τι ποιοῦσιν ἑαυτοὺς F. O. k.r.5. v. 

nunt r. 5. 9 ἀξία» ἄξια V. O. 
Κ ὃς οὐ, pr O. 
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* Ν " Ν " η 

σθαι. Ῥέστι δὲ σώφροσιν ἀνθρώποις καὶ πρὸς ἀλήθειαν 
΄ "» ΄- ᾿ Ν -" —* 9 τ 

βουλομένοις σκοπεῖν πολὺ “ μείζων τιμὴ τῆς χαλκῆς εἰκό- 15 
“»Ἥ * » ᾿ »“-ὦ» 7 * 

α87νος τὸ καλῶν κἀγαθῶν "ἀνδρῶν κεκρίσθαι "πρώτους. καὶ 
7 - 9 —— J ὃ Ν “.- 4 — 

γάρ τοι τῶν ἔργων “τῶν τότε οὐϑένος ὦ ἀνόρες Αθηναῖοι 
» ⸗ MXR ε Ν Μ“ἷ Ν ἀπεστέρησαν ἑαυτούς, οὐδ᾽ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἂν εἴποι τὴν 
᾿ —— ΄ " 22 7 

ἐν Σαλαμῖνι γαυμωχίαν Θεμιστοκλέους, ἀλλ Αβηναίων, 
" »"Ἥ * 7 ᾽ ΠΝ “Ψ 

οὐδὲ τὴν Μαραθῶνι μώχην Μιλτιάδου, ἀλλὰ τῆς πόλεως. 30 
— ν ᾽Φ' ᾿ -“ »“ ΄ “ * 

γὺν δ᾽ ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι πολλοὶ τοῦτο λέγουσιν, ὡς Κέρ- 
- ἵν ΄ 7 

κυρᾶν εἷλε Τιμόθεος καὶ τὴν " μόραν κατέκοψεν Ἰφικρά- 

τηξ καὶ τὴν περὶ Νάξον " ἐνίκω ναυμαχίαν Χαβρίας" δο- 
Ὁ —8 * 7 »-Ὁ - -“΄ 

κεῖτε γὰρ αὐτοὶ τῶν ἔργων τούτων παρωχωρέϊν τῶν τιμῶν 
—⸗ »" * * Ψ — —— 4 7 7 

ταῖς ὑπερβολαῖς, Υ αἷς δεδώκατε “ἐπ᾽ αὐτοῖς εκώστωῳ τού- 15 
8 Χ δὸ Ν 8 δι φ ας “ ᾽ ὍὌΟΥ 

οϑϑτων. τὰς μὲν θὴ πολιτικῶς "θωρεῶς οὑτως ἐκεινοί τε κῶ- 
* 7 ε "»“» W »" 

λῶς καὶ λυσιτελούντως " αὑτοῖς ἐδίδοσων, καὶ “ἡμεέις οὐκ 
3 »"»" J »-7» * ⸗⸗ "» -»-᾿" ΄ — 

ὀρθῶς" τὰς δὲ τῶν ξένων πῶς ; ἐκεῖνοι Μένων, τῷ Φαρ- 
Νν 7 ᾽ Ν 

σωλίῳ δώδεκα μὲν τώλαντω ἀργυρίου δόντι πρὸς τὸν ἐπ᾽ 687 

Ἠϊόνι τῇ πρὸς ᾿Αμφιπόλει πόλεμον, τριωκοσίοις δ᾽ ἱπ- 
"»-᾿" ΄ " * » ᾽ 

πεῦσι, πενέσταις ἰδίοις, βοηθήσαντι, οὐκ ἐψηφίσαντ᾽, 
κι νῆς "7 " 3 4 ᾿ * 

ἢ αὐτὸν ἄν τις ἀποκτείνη, ἀγώγιμον εἶνωι, ἀλλὰ πολιτείαν 
ἔδι Ν 7 ε ὧν ἢ, 7] 7 Ν ᾽ 
ἐόόοσαν, καὶ ταύτην ἱκανὴν “ὑπελάμβανον εἴνωι τὴν τιμήν. 5 

“ ᾿ς * -“ ᾿ 

230 καὶ πάλιν Περδίκκα τῷ κατὼ τὴν τοῦ βαρβάρου ποτ 
ν᾽ 7 2 F g δι 7 ῪΑ » 

ἐπιστρατείων βασιλεύοντι ξ᾿Μαωκεδονίας, τοὺς ἀνάαχω-. 
“ ᾽ -“- “ 7 

ροῦντως ἐκ Πλαταιῶν τῶν βαρβάρων διωαφθείρωαντι καὶ 

Ῥ ἔστι ἔτι 8. 2 ἐπ᾽ αὐτοῖς] αὑτοῖς F. αὐτοῖς ν. 
4 μείζων) μεῖζον V. a δωρεὰς οἵη. 8. 
τ ἀγδρῶν om. Ὗ. Ὁ αὑτοῖς ἐδίδοσαν}. ἐδίδοσαν αὖ- 

" πρώτους] πρῶτον F. Κ᾿ r. 8. * F. v. 
t τῶν τότε ροβὶ ᾿Αθηναῖοι ponunt ς ἡμεῖς] ὑμεῖς Κι ν. 

F.v. ἃ αὐτὸν ἄν τις] ἄν τις αὐτὸν K. 
α μόραν) μορὰν F. τ, 8. 
x ἐνίκα ναυμαχίαν] ναυμαχίαν " ὑπελάμβανον ἐνόμιζον γρ. ὃ 

ἐνίκα P. v. ſro om.v. 
Υ αἷς] Reiskius ἄς. 8. Μακεδονίας] μων δόμων r. 
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τέλειον "τἀτύχημα ποιήσαντι τῷ βασιλεῖ, οὐκ ἐψηφί- 
3 σαντο ἀγώγιμον [᾿ εἶνα, 1, ἐάν τις ἀποκτείνῃ Περδίκκαν, το 

4 ᾧ βασιλὼς [ὁ Περσῶν] ἐχθρὸς δὲ ᾿ἡμᾶς " ἀπεδέδεικτο, 
 β4οῤλλὰ πολιτείαν ἔδωκαν μόνον. καὶ γάρ τοι τότε μὲν 

οὕτω τίμιον ἦν πᾶσιν ἀνθρώποις τὸ γενέσθαι "πολίταις 
᾿ς παρ᾿ ὑμῶν, ὥσθ᾽ ὑ ὑπὲρ τοῦ τυχεῖν τούτου τηλικαῦται ὃ ̓ὑμας 
ἀγαθὰ Ῥήθελον ποιεῖν, νῦν δ᾽ οὕτως ἄτιμων, ὥστε τῶν τε- "5 

τυχηκότων πολλοὶ πλείω κακὰ τῶν φανερῶς ἐχθρῶν 
441 εἰσὶν ὑμᾶς εἰργασμένοι. οὐ μόνον δ᾽ αὕτη τῆς πόλεως 

᾿ ἡ δωρεὰ προπεπηλάκισται καὶ φαύλη γέγονεν, ἀλλὰ 

τ ἰδῶ — 
* 

rour, ἱτῶν τὰ τοιαῦτα γραφόντων ἑτοίμως, πονηρίαν, οἱ το 
τοσαύτην ὑπερβολὴν πεποίηνται τῆς αὑτῶν " αἰσχροκερ- 

δίας, ὅστε τὰς τιμὰς καὶ τὰς παρ᾽ ὑμῶν δωρεάς, ὥσπερ 
οἱ τὰ μικρὰ καὶ κομιδὴ φαῦλα ἀποκηρύττοντες, οὕτω 

᾿ πωλοῦσιν ἐπευωνίζοντες καὶ πολλοῖς ἀπὸ τῶν αὐτῶν 

΄- 

— 

᾿φμαμάτων γράφοντες πᾶν ὅ τι ἂν βούλωνται. πρῶτον * μέν, 

ἵνα τῶν τελευταίων πρῶτον μνησθῶμεν, ᾿Αριοβαρζάνην 
οὐ μόνον αὐτὸν καὶ τοὺς "υἱοὺς τρεῖς ὄντας πάντων 

— 11 —— ᾿Αβυδηνούς, 

ἔτους καὶ —— ἀνθρώπους, προσέθη- 688 
ἐ᾿Αγαυόν. πάλιν Τιμοθέου δὲ- 

— ——— ἀρ λον ἐμῶν "τῷ πάν" ἃ 

" τἀτύχημα ποιήσαντι) πωήσαντι. 

om. F.S. 34 O.v. 

εἰσὶν ὑμᾶς} ἡμᾶς εἰσὶν τι5. ὑμᾶς 
εἰσὶν Ἐ, k. 

— ἀχϑρῶν] ἐχθροῖς Ὁ. 
ἴ τῶν τὰ] τὰ τῶν Υ.Ο. 

" αἰσχροκερδείας) αἰσχροκερδία, Ἐ. 
8. V. Ὁ. v. 
M μὲν τοίνυν Εν, 
Υ υἱοὺς] υἱεῖς Ὑ Δ... υἱοὺς εἰς O. 
5 ᾿Αγαυόν ἄγαν. Ο. 
M σὺ Ἐ᾿ οἱ μγ΄ ν. 

36 
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μέγιστ᾽ ἦν αὐτῶ δοῦναι, προσέθηκαν " αὐτῶ “Φρασιηρίδην 

καὶ Πολυσθένην, ἀνθρώπους οὐδ᾽ “ἐλευθέρους, “ἀλλ᾽ ὀλέ- ς 
F — — * * * 

τοιαυτῶ πεποιηκότας α λέγειν ὀκνήσειεν ὧν θρους καὶ 
“ —R - — » ΄ 

τις εὖ φρονῶν. τὸ τελευταῖον δὲ γῦν, ἐπειδὴ Κερσοβλέπ-, 
» F δ᾽ “38 ᾽ 4 ε 

τήν ἠξίουν ὧν αὐτοῖς ἐδόκει, καὶ περὶ τούτων ἥν ἡ σπουδή, 
΄ » »"ν ε ε » 2 — 

προστιβθέωσι δύο αὐτῷ, τὸν μὲν ὅσα ὑμέϊς ἀκηκόατε εἰρ- το 
* δ ὃ ὲ ᾿ 7 

γασμένον κακώ, τὸν δ᾽ ὅλως δὸν οὐδεὶς οἶδεν ἀνθρώπων 
χὰ ᾽ δέ " ἢ ͵ δ Ν - 4 Ψ 

244 τίς ἐστιν, Ἑυδθερκήν ονομῶ. “τοιγάρτοι θίω ταυτῶ, ὦ ἀὧν- 
* ἃ ἣΡ Ψ 

δες ᾿Αθηναῖοι, μικρά, ὰ πρὸ του μεγάλ᾽ ἥν, φαίνεται, 
-“ ΕΝ 2 * 1 

καὶ τὸ πραγμώ ἤδη καὶ "ποῤῥωτέρω βαδίζει, καὶ οὐκέτι 
— ΤΉ. ͵ 5 2 Ν Ν 7 “ἷ 7 

ταυτ ἀπόχρη, ὡλλ εἰ καὶ μὴ φυλάξετε ἐκώστον τούτων, 15 

ἐκείνων γε οὐδεμία χάρις, ὡς ἔοικεν. 
— ᾿ — J — * * »"ὉἤΆ΄ 

245 7ΤῖἊου μέντοι ταῦθ᾽ οὕτως ωἰσχρως προεληλυθέναι, εἰ δεῖ 
X 28 »Ἢ » * ὑδὲ ε » ἂν δὶ 

μετὼ παῤῥησίας εἰπεῖν τἀληθη, οὐδένες ὑμῶν ὦ ἄνδρες 
᾿Αθηναῖοι μᾶλλόν εἰσιν αἴτιοι. ' οὐδὲ γὰρ δίκην ἔτι λαμ- 

5Ὶὺ 2. »" » * * X —— 222 

βάνειν ἐβέλετε παρὼ τῶν ἀδικούντων, ἀλλὰ καὶ τοῦτ ἐξε- :ο 

λήλυθεν ἐκ τῆς πόλεως. καίτοι σκέψασθε ὡς ἐκόλαζον 
ἐν ἧς ἀδ * 

οἱ “πρόγονοι τοὺς ὠθικουντῶς εαυτοὺς, εἰ παωρωπλησίως 
«»»ν ᾽ »" * «δ * 

246 "υμῖν. εκέινοι Θεμιστοκλέω λαβόντες μέϊζον 5 αὑτῶν ἀξι- 
-»- "»" Ψ 7) » νυ 7 Ν Ν οὐντῶ φρονεῖν ἐζήλωσαν ἐκ τῆς πόλεως καὶ μηδὶσιμὸν 

* ε 

κωτέγνωσαν᾽ καὶ Κίμωνα, ὅτι τὴν Ρ Παρίων μετεκίνησε 2: 

πολιτείαν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, παρὼ τρεέϊς μὲν ἀφεῖσαν ψή- | 
* — 

φους, τὸ μὴ θανάτω ζυμιωσαι, πεντήκοντω δὲ τά- 

Ὁ αὐτῷ} αὐτῷ δύο Κκ. τ. 5. Κ ποῤῥωτέρω] περαιτέρω το Υ. 
“ Φρασιηρίδην} φρασικρίδην P. k. ' οὐδὲ} οὐ τ. 

τι ν. Conf. Timoth. 50. Polyel. w πρόγονοι] πρότερον F. V. 
52. 5 ὑμῖν] ἡμῖν ν. 

d ἐλευθέρους ἐλευθέρους ye v. o αὑτῶν] αὐτῷ Ο, αὐτὸν αὐτῶν ν. 

“ ἀλλ᾽ om. k. Γ΄. 8. ν. et pr. S. —* 
Ι τοιαῦτα τὰ τοιαῦτα τ. —2 παρίων Υ, παριὼν 8. vulg. πά-» 

5 ὁν οὔ}. 5. 0.0. —— 
ἢ τοιγάρτοι] καιγάρτοι F. ν. 4 ἀφεῖσαν) ἀφίσαν Κι F Ἁ “ 

ante J„ponunt V. O. 
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λαντα ᾿ἐξέπραξαν. καὶ τοῦτον. τὸν τρόπον προσεφέροντο 
ὁ τηλυιαυτ' αὐτοὺς ἀγαθὰ εἰργασμένοις ἀνθρώποις. δὲ- 680 

καίως" οὐ γὰρ αὐτοῖς ἀπεδίδοντο τὴν αὑτῶν ἐλευθερίαν 

καὶ μεγαλοψυχίαν τῶν ἔργων, ἀλλὰ χρηστοὺς μὲν ὄντας 

247 ἐτίμων, ἀδικεῖν δ᾽ ἐπιχειροῦσιν οὐκ ἐπέτρεπον. ὑμεῖς δ᾽, 
᾿ ὦ ἄνδρες ̓Αθηναῖοι, τοὺς τὰ μέγιστ' ἀδικοῦντας καὶ -»: 

γερῶς ἐξελεγχομένους, ἂν ἕν ἢ δύο ἀστεῖα εἴπωσι καὶ 
παρὰ τῶν φυλετῶν τινὲς ἡρημένοι σύνδικει δεηθῶσιν, 

ἀφίετε' ἐὰν δὲ καὶ καταψηφίσησθέ του, πέντε καὶ εἴκοσι 
δραχμῶν ἐτιμήσατε. καὶ γάρ τοι τότε τὰ μὲν τῆς πόλεως 

τ ἥν εὔπορα καὶ λαμπρὰ δημοσία, ἰδία δὲ οὐδεὶς ὑπερεῖχε το 

148 τῶν πολλῶν. τεκμήριον δὲ τὴν Θεμιστοκλέους μὲν ᾿ γὰρ 
τς οἰκίαν καὶ " Μιλτιάδου καὶ τῶν τότε λαμπρῶν, εἴ τις ἄρα 

ὑμῶν οἶδεν ὁποία ποτ᾽ ἐστίν, ὁρῶ τῶν πολλῶν οὐδὲν σεμ- 

—** — τὰ δὲ τῆς πόλεως οἰκοδομήματα καὶ κα- "5 
τασκευάσματα τηλικαῦτα καὶ τοιαῦτα, ὥστε μηδενὶ. τῶν 

ἐπιγιγνομένων ὑπερβολὴν λελέφθαι, προπύλαια ταῦτα, 
νεώσοικοι, στοαί, Πειραιεύς, τάλλα εἷς κατεσκευασμένην 

a49 ὁρᾶτε τὴν πόλιν. νῦν δ᾽ ἰδία μὲν "ἑκάστῳ τῶν τὼ κοινὰ 
πραττόντων τοσαύτη περιουσίω ἐστίν, ὥστε τινὲς μὲν αὐ- 1ο 
τῶν πολλῶν "δημοσίων οἰκοδομημάτων σεμνοτέρας, τὰς 

ἰδίας κατεσκευάκασιν οἰκίας, γῆν δ᾽ ἔνιοι πλείω πάντων 

ὑμῶν τῶν ἐν τῷ δικαστηρίῳ συνεώνηνται" δημοσία δ᾽ ὑμεῖς 

᾿ς ἃ μὲν οἰκοδομεῖτε καὶ κονιᾶτε, ὡς μικρὰ καὶ γλίσχρα, 
᾿ ᾳεοαἰσχύνη λέγειν. ἀλλ᾽ ἔχετ᾽ εἰπεῖν ὃ τι κοινῇ κτησάμενοι 15 

ξ καταλείψετε, ὥσπερ ἐκέϊνοι Χεῤῥόνησεν, ᾿Αμφίπολιν, δέ. 

ξαν ἔργων καλῶν; ἣν οἱ τοιοῦτοι πολῖται πάντ᾽ ἀναλίσ-- 

᾿ 5,0Υ.0. 3 οἶδ. οἶδεν ὑμῶν F. v. πον ἐπράξαντο ὑμῶν εἶδ.» μῶν 
γ). F.v. εἰσέπραξαν . Υ κατασκευάσματα) τὰ κατα- 
ΓΤ, 5. σκευάσματανν. 

τ γὰρ om. F. 5, Υ,0. Ξ ἑκάστῳ] ἑκάστων V.O. 
ι1 Μιλτιάδου) τὴν μιλτιάδου Ἐς v. " δημοσίων} τῶν ϑημοσίων F. ν, 

4.0 3 
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— y ΟΣ ᾿ Ψ᾿ * 

xorres τρόπον οὐχ, οἱοί τέ εἰσιν " ἀφανίσαι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 

251 ναΐοι. εἰκότως. τότε μὲν γὰρ τῷ κυρίῳ τῶν φόρων “γενο- ὅρο 

μένῳ τάξαι Αριστείδη οὐδεμιῶ δραχμῇ πλείω τὰ ὑπάρ- 

χοντα ἐγένετο, ἀλλὰ καὶ τελευτήσαντ᾽ αὐτὸν ἔβαψεν ἡ 

πόλις" ὑμῖν δ᾽, εἴ τι δέοισθε, χρήματα ὑπῆρχε κοινῇ 
πλέϊστω τῶν πάντων Ἑλλήνων, ὥσθ᾽ ὁπόσου χρόνου — 

252 φίσαισθ᾽ ' ἐξιέναι, τοσούτου μισθὸν ἔχοντες ὅ ἐξῆτε. νῦν δ᾽ 

οἱ μὲν τὰ κοινὼ διοικοῦντες ἐκ πτωχῶν "εὔποροι καὶ πολ- 
λοῦ. χρόνου τροφὴν ̓ ἄφθονόν εἰσιν ἡτοιμιωσ μένοι" * δὲ 

οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας Κεφόδιά ε ἐστιν ἐν τῶ — ἀλλ᾽ ἅμα 

δὲϊ τι ποιεῖν, καὶ πόθεν, οὐκ ἔχετε. τότε μὲν γὰρ "ὁ *7 10 
253 μὸς ἥν δεσπότης τῶν πολιτευομένων, νῦν δ᾽ ὑπηρέτης. —* 

οἷ- 
τιοι δ᾽ οἱ τὰ τοιαῦτω γρώφοντες, καὶ συνεβίζοντες ὑμᾶς 
ὑμῶν μὲν “αὐτῶν καταφρονεῖν, ἕνω δ᾽ ἢ δύο "θαυμάζειν 
ἀνθρώπους. εἶθ᾽ οὗτοι κληρονομοῦσι τῆς ὑμετέρως δόξης 

»" ε : "“ Ε ε * 3 Ψ Ἂς, 

καὶ τῶν “ὑμετέρων, ὑμεῖς δ᾽ Ῥοὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀπολαύετε, ἀλλὰ ιΞ 

μάρτυρές ἐστε Ἱτῶν ἑτέρων ἀγαθῶν, οὐδενὸς ἄλλου μετέ- 
Ἂ 22 * 7 7 ΩΝ 

254 χοντες ἢ τοῦ ἐξαπατᾶσθαι. καίτοι "πηλίκον ᾽τί ποτ᾽ ἂν 
7 ὁ ὩΣ — — 4, εὐὙλ ΄ ᾽ ε 

ἱστενάξειαν οι ἄνδρες ἐκείνοι, οἱ ὑπερ δόξης καὶ ἐλευθερίως 
,͵ J * Ν — 7 

τελευτήσωντες καὶ πολλῶν καὶ κώλων ἐργῶν ὑπομινήμνωτω 3:0 
δ .« 8 ε 7 » ε᾿ 

" κατωλιπόντες, εἰ ἄρω αἴσθοιντο ὅτι νῦν ἡ πόλις εἰς ὑπη- 

Ρ — ΟΠ]. 8. 
ς γενομένω in margine ponit 5 
ἃ ἐγένετο] ἐγένοντο P. v. 

“ ψηφίσαισθ᾽ Ψηφίσασθ' k. 
ἐξιέναι] ἐξεῖναι V. 

Ε ἐξὴτε] ἐξητε F. O. ἐξήϊτε 8. 
ἐξήειτε ἰς; γπβον. 

ἢ εὔποροι] εἰσὶν εὔποροι F. V. 
. ἄφθονόν εἰσιν ἡτοιμασμένοι ἡτοι- 
— ἄφθονον P. ν. 
* ἐφόδιον Ἐ.γ.8, 

ὁ δῆμος ἦν δεσπότης] ἦν ὁ δήμος 
δεσπότης Ἐς, ἦν δεσπότης ὁ δῆμος ν. 

τῇ αὐτῶν ΟἿ. Γ΄. 

Ὁ θαυμάζειν ἀνθρώπους] — 
θαυμάζειν Fev. 

ὁ. ὑμετέρων] ὑμετέρων ἀγαθῶν 
Fev. 

Ῥ οὐδ᾽ om. r. 
Ἵ τῶν] τῶν τῶν 5. 
—— τηλίκον EXXx 
recepi ex 5.0.0. 
τ στενάξειαν) στενάξαιεν Ὁ. k. 

r. δ, 

" καταλιπόντες) καταλείποντες 8. 



p δρο,ὅοι. ΚΑΤᾺ ἈΡΙΣΤΟΚΡΆΤΟΥΣ. —F 

ρέτου σχῆμα. καὶ τάξιν "προελήλυθε, καὶ Χαρίδημωον ὃ εἰ 
. χρὴ φρουρεῖν βουλεύετ' αι Χαρίδημον ̓  οἴμοι. 

455. ᾿Αλλ᾽ οὐ τοῦτ᾽ ἔστι τὸ δεινόν, εἰ τῶν προγόνων, οἱ διε- 
γηνόχασιν ἁπάντων ἀρετῇ, χεῖρον βουλευόμεθα, ἀλλ᾽ ὅτι 1ς 

ο΄ χαὶ πάντων ἀνθρώπων. πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρὸν" Αἰγινήτας 
μὲν τουτουσί, νῆσον οἰκοῦντας οὕτω μικρὰν καὶ οὐδὲν ἔχον- 

1— "ΧΡ φρενῶν αὐτούς, 'Λάμαιν, ὃε᾿ μέ- 
γστα, ναυκλήρια κέκτηται τῶν Ἑλλήνων καὶ κατεσ-6ρ1 

——— τὴν πόλιν αὐτοῖς καὶ τὸ ἐμπόριον, μηδέπω καὶ 

τήμερον πολίτην πεποιῆσθαι, ἀλλὰ μόλις " τῆς ἀτελείας 

256 αὐτὸν ἠξιωκέναι τῆς τοῦ μετοικίου᾽ καὶ Μεγαρέας του- 
ο΄ φρυσὴ τοὺς καταράτους οὕτως εὖ τὰ παρ αὑτοῖς σεμνύνειν, ς 

᾿ ὥστε “Ἕρμωνα τὸν κυβερνήτην, τὸν μετὰ Λυσάνδρου λα- 

᾿βόντα τριήρεις ὁ διακοσίας ὅτ᾽ ἐν Αἰγὸς — —R 

σάμεν ἡμεῖς, πεμψάντων Λακεδαιμονίων καὶ κελευόντων 

“ποιήσασθα, πολίτην ἀποκρίνασθαι ὅτι, ὅταν αὐτοὺς 

ἴδωσι Σπαρτιάτην αὐτὸν πεποιημένους, τότε "αὐτοὶ Με-το 

257 γαρία ποιήσονται" καὶ ᾿Ωρείτας ἐκείνους, μέρος τέταρτον 

, ᾿Εὐβιίας οἰκοῦντας, τὸν Χαρίδημον τοῦτον αὐτόν, ᾧ μήτηρ 
᾿ μὲν ὑπάρχει πολῖτις ἐκεῖ, πατὴρ δὲ οὐκ ἐρῶ τίς ἢ πόθεν 
Ὁ αὐδὲν γὰρ γὰρ δῆ πλείω τῶν ἀναγκαίων αὐτὸν ἐξετάζεσθαι) ες 

ἀλλ᾽ ὅμως τὸ ἥμισυ τοῦ γένους 'αὐτοῦ συμβαλλομένου 
τοῦ "ἡμίσεος μέχρι τῆς τήμερον ἡμέρας οὐκ ἠξιώκασιν, 

ον ἀλλ᾽ εἰς τοὺς νόθους ἐκεῖ συντελεῖ, καθάπερ ποτὲ ἐνθάδε 

τ ἐρμελήλυθε! προσελήλυθε Κι τ. ποιήσασθαι ν. 
«ἢ ὦ τῶτο εἰ ἘΚ. ν. ——— ἀσικρόσσϑω, αὐ. * 

—— αἰσχινήτας τ. τοῖς Ἐςν, ἀποκρίνασθαι αὐτοὺς ἰκ τ.5. 
" χρὴ φρινεἶν} χρὴ φρονεῖν εἰκὸς ἦν Β αὐτοὶ) καὶ αὐτοὶ F. 5, ν. 

τ ραν ἐἰΪ δι ΝῊΡ" 

πο τυ λῶν 

Ἑ, δὴ φρονεῖν εἰκὸς ἦν ν. δ οὐδὲν} οὐδένων τ. 
ν γῇῆς ἀνόέίας αὐτὸν} αὐτὸν τῶ ' αὐτεῦ αὐτεῦ 

ἀτελείας ν συμβαλομένον 8, V. αὐτῷ συμβαλ- 
ς“Ἔρμωνα͵ ἕρμονα ν. λομένου . r. 5. 

4 διακοσίας] τριακοσίας Εὶ Κ ἡμίσεος ἡμίσεως 5. 
“ κωήσασϑα, πολίτην} 



γγ4 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ οκ. ΧΧΠΙ. 
» ε ε »“ P »"-Ὁ" * 

258 εἰς Κυνόσαργες οἱ νόθοι" ὑμεῖς δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πά- 
* * 4 »»"ν J 7 "» 

σης τῆς πόλεως μεταδοντες αὑτῷ καὶ τετιμηκότες ἀλ- 10 
»" » »Ἢν “ 

λοις, ἔτι καὶ τοῦτ᾽ αὐτῷ προσθήσετε; ὅτι τί; ποίας ἔλαβε 
ὅθ ὁ δ. 4 ΩΨ δὲ ἃ διῸνΝ Ὁ ὧν , Ἴ 7) 

ναὺς ὑμῖν, δι ὡς ὑπὸ τῶν ὠὡπολωλεκοότων ἐπιβουλεύεται; 
4 ᾽ 7 ͵΄ Δ 

ἢ ποίαν πόλιν ᾿ παρέδωκεν αἰχμάλωτον λαβών; ἡ τίνας 
δ δ᾽ τς δ Ὁ ον τς Κ 3 Ν Ν 

κινδύνους ὑπὲρ "ὑμῶν κεκινδύνευκεν; ἢ τίνας ἐχθροὺς τοὺς 15 
Ἴ ἀν » ἣν ᾽ “ΜΓ 

αὐτοὺς “ ὑμῖν ὕρηται; Ῥ οὐδεὶς ἂν εἰπεῖν ἔχοι. 
34 δ * ⸗ 7 7 εθ ἊΨ, κ δ 

2590 Περὶ δὴ τῶν νόμων ὧν παρωγεγράμμεθα, ὦ ἄνδρες 
7 —R Ν εν 

"δικασταί, βούλομαι μικρὰ πρὸς ὑμᾶς εἰπὼν καταβαίνειν, 
ΓΟ ͵, ο΄ «ὦν ον ὔ * 
ἃ νομίζω μνημονεύοντως "ἂν ὑμᾶς ὥμεινον φυλάττειν, ἂν 

παράγειν καὶ φενωκίζειν οὗτοι ζητῶσιν ἱὑμᾶς. ὁ πρῶτος 602 
7 —* » "“ » ν᾿ J Ν δ 

νόμος ἀντικρὺς εἴρηκεν, ὧν τις ἀποκτείνῃ, " τὴν βουλὴν δὲ-- 
7 ε » » ᾽ ΄ ς 

κάζειν" ὁ δ᾽, ἄν τις ἀποκτείνῃ, εὐθὺς γέγραφεν ἀγώγιμον 
[ἡ — 7 ΄ [72 , 

εἶναι. τοῦτο φυλάττετε καὶ μέμνησθε, ὅτι πάντων "ἐναν- 9 
΄ Ἃ, ὦ “ 7 — —— δ δά 7 " δι 

τιώτατόν ἐστι τῷ κρίνειν τὸ μὴ "θιθόντω κρίσιν ἔκθοτον 
⸗ ⸗ 2 Ν " ξ ᾽ὔ » ΔᾺ 

260 ποιεῖν. οὐκ ἐᾷ μετὼ ταῦτω ὁ δεύτερος νόμος οὐδὲ τὸν ἑα- 

λωκότα ἀνδροφόνον λυμαίνεσθαι οὐδὲ χρήματα πράττε- 

σθαι ὁ "δ᾽ ἐν τῷ ποιεῖν ἀγώγιμον πάντω ταῦτα δέδω- 

xer ἐπὶ γὰρ τοῖς λαβοῦσιν ἔσται ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλων- το 
5 7 « ἢ} ς Ν ⸗ Ν 

ται. ἀπάγειν ὁ νόμος ὡς τοὺς θεσμοθέτας κελεύει, καὶ 
— 2 ΕΝ » “Ὃ ΄»“᾿ ε 

τοῦτ᾽, ὧν ἐν τῇ τοῦ πεπονθότος λάβη τις πατρίδι" ὁ δ᾽ 
" * 3. "-" -“" X — ᾽ 7 ΄ « « 

ἀγώγιμον αὐτῷ τῷ τὴν αἰτίαν ἐπενεγκόντι δίδωσιν ὡς αὑ- 
7 ἊΝ ἊΨ 3 7 7 3 ϑῳν τῷ » ΄ 

“δι τάν, κῶν τῆς ὠλλοτρίας που λάβη. ἔστιν ἐφ᾽ οἷς ἀδική- 
2 ᾽ ε ε » Δ « 

μᾶσι δέδωκεν ἀποκτείνειν ὁ νόμος" ὁ δ᾽ οὐδὲν ὑπειπών, τε 

ἂν ἐπὶ τούτοις " γη, δίδωσιν ἔκδι ὃν ἀθῶ κῶν ἐπὶ τούτοις τις κτείνη, δίθωσιν ἔκδοτον τὸν ἀθῶον 

1 ὑμῖν] ἡμῖν S. V. Ο. k. r. 5. τ ὑμᾶς οτῃ. 8, 
m παρέδωκεν} παραδέδωκεν K. Υ. 8. ἃ τὴν] τινὰ τὴν Ἐ᾿Ὺ. Ο. ν. 
ἢ ὑμῶν) ἡμῶν k. Χ ἐναντιώτατόν ἐστι] ἐστὶν ἐναν- 
ο ἐμῶν οἴη. Κ΄ Γ΄. 8. τιώτατον F. k. r. s. V. 
Ρ οὐδεὶς ἄν) οὐδ ἄν εἷς F. v. Υ τὸ] τὸν F. 
4 δὴ] δὲ δὴ F. v. μὲν δὴ Kk.r. 8. 2 διδόντα δόντα F. k.r. 5. V. 
τ᾿ δικασταί ΟἸη. r. ἃ δ᾽ ἐν] δὲ V.O. 
4 ante ὑμᾶς οἴη. F. S. V. O. v. Ὁ τις κτείνῃ] κτείνῃ τις ν. 



Ρ. ὅ92,693. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 75 

ἀφειμένον ἐν τοῖς νόμοις. ἐάν τις πάθη τι τοιοῶτον, δίκας 
διεόμος ̓  κελεύει “ αἰτεῖν πρῶτον' ὁ δὲ τοὐναντίον οὐδεμίαν 
* οὔτ᾽ αὐτὸς εἰπὼν οὔτε, παρ᾽ ὧν "ἀξιοῖ λαβεῖν, αἰ- :ο 

» ἀγώγιμον "εὐβὺς ἔγραψε, κἄν τις ἀφαιρῆται, 
J — 7 — παραχρῆμα ἔκσπονδον ̓  ποιεῖ. τὸ ἀνδρολήλψιον, * Ξ οἷς 

Ξ ἂν ὁ δράσας ἢ » "ἐὰν μὴ διδῶσι δίκας, κελεύουσιν οἱ οἷ νόμοι 

μέχρι τριῶν εἶναι" ὁ δέ, ἂν ἀφέληταί τις τὸν ἄγοντα μὴ 

βουλόμενος πρὸ δίκης — εὐθὺς ἔκσπονδον ποιεῖ. 15 
οὐκ ἐξ [᾿ὁ νόμος] νόμον, "ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσι 
τιθῇ τις, εἰσφέρειν" ὁ δ᾽ ἐπ᾿ ἀνδοὶ γράφει ψήφισμα ἴδιον. 

οὐκ ἐξ ὁ νόμος κυριώτερον εἶναι νόμου" ὁ δ᾽ 
ὑπαρχόντων ἱτοσούτων γόμων ψήφισμα ποιέι κύριον τοὺς 

᾿ —— ἀναιρῶν. ταῦτα φυλάττετε καὶ μεμνημένοι κά- 693 

τ΄ βθησθε. καὶ τὰς μὲν παραγωγάς, ἃς οὗτοι ποιήσονται, 
ἤρεῖν ἐᾶτε καὶ μὴ ἐπιτρέπετε λέγειν αὐτοῖς, κελεύετε 

δὲ δέξαι, ποῦ γέγραφε κρίσιν, ἢ ποῦ γέγραφεν, ἄν τις 5 
"ἁλῷ φόνου, " κατὰ τούτου τὰς τιμωρίας [" εἶνα.]. εἰ 
γὰρ ἢ τὸν ἄλλοθί που κριθέντα καὶ ἑαλωκότα ὅτι δεϊ κο- 

ο΄ λάζειν ἔγραψεν, ἢ αὐτὸς ἔγραψε κρίσιν εἰ πεποίηκεν ἢ 
᾿ αὐκφοῦ καὶ εἰ δικαίως ἢ ἀδίκως, οὐκ ἂν ἠδίκει. εἰ δὲ τὸ τῆς 

αἰτίας ὄνομα "αὐτὸ γράψας “ἄν τις ἀποκτείνη," καὶ το 

ὑπερβὰς τὸ “ “καὶ ἁλῷ φόνου καὶ τὸ “ δόξη ἀπεκτονέ- 

“γα καὶ τὸ “ δίκας ὑπεχέτω τοῦ φόνου" καὶ τὸ “ τὰς 
“ τιμωρίας εἶναι κατ᾽ αὐτοῦ τὰς αὐτὰς ἅσπερ, ἂν τὸν 

«Ὗ 

αι οοι Ὁ 

“ αἰτεῖν ἀπαιτεῖν Ε΄ V. Ο. ν. ᾿ τοσούτων οἵη. 8. κε, τ. 5. 
εν, αὐτὸς ἀξιοῖ F. αὐτοῖς μεν, ἀποκτείνει καὶ ἁλῷ γρ. 

ε εὐθὺς ὄγραψε ἐκοήε Ὑ.Ο. ᾿ϑ κατὰ καὶ οἴω, 8. 
Γ «οιεῖ. τὸ om. pr. 8 ο [ἐἶνα.7 om. 8.Κ. τ. 5. 
κ εἴς) ὃν 8. 1 αὐτὸ γράψας} ὑπογράψας k.r.s. 
F. V. Ο. ν. 4 καὶ ———— — καὶ ἐὰν 
ἡ [2 νόμος οὐνν. omnnes. ἁλῷ F. K. «, ν. καὶ ἄλλω V. Ο, 
Κ ἐὰν μὴ] εἰ μὴ τ. 5. v. 

3" 4 
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« ᾿Αθηναῖον ἐκτείνῃ," καὶ πάνθ᾽ ὅσα ἐστὶ δίκαια ὑπερβὰς 18 

— εἶναι γέγραφε, μὴ ̓φινακίζεσθε, ἀλλ᾽ εὖ * 

ὅτι "πάντων παρανομώτατα εἴρηκεν... 

᾿ κτείνῃ] ἀποκτείνη F. v. " πάντων] πάντων ἀνθρώπων F. Υ..ν. 
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MN 

ΔΙΒΑΝΙΟΥ͂ ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

— — κατηγορεῖ ὃ δὲ νόμου μάλα φιλαν- 
μοι λῶν ὦ τῆς αἰτίας καὶ τῆς τοῦ γεγραφότος γνώμης διαβάλλειν 

αὐτὸν «ὠἰρᾶται. ἔστι δ᾽ ὁ νόμος ὁ τοῦ Τιμοκράτους τοιοῦτος, εἴ “τινι ̓ Αθηναίων 5 

ἐπὶ ἐφλήματι δημοσίῳ προστετίμηται δεσμοῦ ἢ καὶ τὸ λωπὸν προστιμηθείη, 
— αὐτῷ ἢ ἄλλῳ ὑπὲρ αὐτοῦ ἐγγνητὰς καταστήσαντι τοῦ ὀφλήματος, 

ΠΟ Ὁ. ὡς ἄν ὁ δῆμος χειμτονήσῃ, ἢ μὲν ἐντὸς ῥητῆς πιθεσμίας ἐκτίσει, “ἀφεῖς 
σθὰ; τοῦ δεσμοῦ" ἐὰν δὲ ἐπιστάντος τοῦ χρόνου μὴ ἐκτισθῇ τὸ ὄφλημα, τὸν κο 

᾿ μὲν ἐξεγγυηθέντα δεδέσθαι, τῶν δὲ ἐγγνητῶν δημοσίαν εἶναι τὴν οὐσίαν. 
ποῦτον αἰτιᾶται τὸν νόμον ὁ κατήγορος οὐχ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ γεγράφθα:, ἀλλ᾽ 

ὑπὲρ ̓ Ανδροτίωνος καὶ Γλαυκίον καὶ Μελανώπου. οὗτοι γάρ, ' φησί, πεμφθέν- ας 
᾿ πες εἰς Καρίαν πρεσβενταὶ καὶ πλέοντες ἐν & τρεήρει, περιπεσόντες Ναυκρατί- 

— 

ταῖς ἀνθρώποις ἐμπόροις, ἀφείλοντο αὐτῶν τὰ χρήματα. εἶθ᾽ οἱ Ναυκρατῖτα; 
μὲν ἐλθόντες ᾿Αθήναζε τὸν δῆμον ἱκέτευον, ὁ δὲ δῆμος ἔγνω πολέμια εἶνα, τὰ 20 
χρήματα, καὶ μὴ δεῖν ἀποδοθῆνα, τοῖς ἐμπόροις. τούτων δὲ οὕτω γενομένων 

τς ἈΑρχέβιος καὶ Λυσιθείδης οἱ ἱ τριήραρχοι τῆς νεώς, ἐφ᾽ ̓  ἧς ἔπλεον οἱ περὶ τὸν 

λΑνδροτίωνα, ᾿εἰσεπράττοντο τὰ χρήματα. ὡς δὲ ἐκεῖνοι μὲν οὐκ ἐφάνησαν χς 

᾿ ἔχωντες αὐτά, οἱ πρεσβευταὶ δὲ ὡμολόγουν ἔχειν [αὐτά], — ἀνῦν δος 
μα “καταβαλεῖν ἣ τοῖς νόμοις ὑποκίπτειν τοῖς τῶν ὀφειλόντων τὰ δημόσια, 

διὰ τοῦτό, φησί, τοῦτον τὸν νόμον Τιμοκράτης βοηθοῦντα ἐκείνοις ἔϑηκεν. ὁ 
μέντοι Τιμοκράτης ἐκτετικέναι φησὶ τὰ χρήματα τοὺς περὶ ̓ Ανδροτίωνα, καὶ ς 
ΩΝ εἶναι ὡς οὐκ ἐκείνων ἕνεκα τὸν νόμον εἰσέφερεν " αὐτός. κατη- 

᾿ ἢ" κατήγορος) κατήγορος ἀνδροτίω- —————— 
—— —* — ——— 
Ade meo addidi. ἂς ψὰ;: 
—B— ———— μή 
“ ἐξεδναι) εἶναι ἘΟῪ. “ΤΩ ἐν. 

Ἴ ἀφίστασθα, V. “ ἀφεῖσθαι 
recepi ex F. post πλέ- 

“γτες euim, ubi vulgo ponitur. 
om. omues. 

—— εἰσέπραττω Υ΄. 
' καταβαλεῖν} καταβάλλειν V. 
5 αὐτὸς} Libri αὐτοῖς. 
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γορεῖ δὲ ὁ Διόδωρος καὶ 5 ἄλλο τοῦ νόμου" τήν τε γὰρ θέσιν αὐτοῦ μέμφεται 
ὡς γεγονυῖαν παρὰ νοὺς νόμους, καὶ ὑπεναντίον εἶναι Ῥ τοῖς ἀρχαίοις φησί, καὶ τὸ 

ἀσύμφορον τοῖς κοινοῖς ἐπιδείκνυσιν. 
ETEPA ΥΠΟΘΕΣΙΣ.. 

Πολέμου τυγχάνοντος ᾿Αθηναίοις πρὸς βασιλέα, κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον 

ἐγράφη ψήφισμα πλοῖα σῦλα πολεμίων εἶναι καὶ γίνεσθαι τὰ τιμήματα τῶν 15 

κλοπῶν δημόσια. Μαύσωλος, τῆς Καρίας σατράπης, ἦν τὰς πέραν νήσους 

κακῶς ποιῶν. κατεβόων οἱ βλαπτόμενοι, καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους ἐπεκαλοῦντο. 

ἔδοξε διὰ πρέσβεων τέως αἰτιάσασθαι τὸν Κᾶρα. πέμπουσιν οὖν ᾿Ανδροτίωνα 20 

καὶ Μελάνωπον καὶ Γλαυκίαν πρὸς τὸν ἄρχοντα Μαύσωλον, τὸν τῆς ᾿Αρτεμι- 

σίας ἄνδρα καὶ ἀδελφόν, ὡς ἀδικοῦντα τὰς νήσους αἰτιασομένους, καὶ βασιλεῖ 

χαριζόμενον, δι᾿ ὃν κακῶς ἐποίει τοὺς Ἕλληνας. οὗτοι νηὶ πε ς Ναυ- 25 

κρατιζῇ Αἰγύπτια ἐχούσῃ φορτία (διεκόμιζον δὲ τούτους τοὺς πρέσβεις ᾿Ἀρ- 

χέβιος καὶ Λυσιθείδης τριήραρχοι) κατάγουσιν εἰς τὸν Πειραιᾷ τὴν ὁλκάδα. 

καὶ λόγων γενομένων τοῖς Αἰγυπτίοις πρὸς τὸν δῆμον καὶ ἱκετειῶν, οὐδὲν ἧττον 

ἐκρίθη τὰ χρήματα εἶναι δημόσια ὡς πολεμίων ὄντων τῶν Αἰγυπτίων. νόμου 96 

δὲ προστάττοντος τὸν χρησάμενον δημοσίοις χρήμασιν ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν ὅλον διπλά- 

σια ταῦτα διδόναι, κατασχόντες οἱ πρέσβεις οὗτοι τάλαντα ἐννέα καὶ τριά- 5 

κοντα μνᾶς τῶν ἀπεμποληθέντων φορτίων ἐκ τῆς νεὼς ὑπεύθυνοι ἐγίνοντο τῷ 

δημοσίῳ, καὶ Ἱτῷ διπλασίῳ. σπανιότητος δὲ χρημάτων κατασχούσης τὸν δῆ- 

μον, ᾿Αριστοφῶν τις δημαγωγὸς ἔγραψε ψήφισμα ἑλέσθαι ζητητὰς τῶν ὀφει- τὸ 

λόντων τῇ πόλει καὶ ἀποπειρωμένων διαλαθεῖν, καὶ τούτους μηνύειν. ἐμήνυσεν 

Εὐκτήμων ὃ πρὸς ᾿Ανδροτίωνα μικρῷ πρόσθεν ἀγωνισάμενος, νυνὶ δὲ πρὸς Τι- 

μοκράτην, ἔχειν ᾿Αρχέβιον καὶ Λυσιθείδην ἐκ τῆς Αἰγυπτίας ὁλκάδος τάλαντα 

ἐννέα καὶ τριάκοντα μνᾶς [ἔγραψε δηλονότι], φεύγων μὲν τὴν ἐκ τοῦ προφα- κ5 
νοῦς πρὸς ᾿Ανδροτίωνα μάχην, διὰ δὲ τῆς τῶν τριηράρχων μνήμης οὐδὲν ἧττον 

ἐπιβουλεύων τῷ ᾿Ανδροτίωνι. διαδικασίας δὲ γενομένης τοῖς πρέσβεσι πρὸς τοὺς 

τριηράρχους, ἡττήθησαν οἱ πρέσβεις καὶ " ὥφειλον τὰ χρήματα. προστάττοντος 20 

δὲ νόμου τὸν ὀφείλοντα ἐπὶ τοῦ δευτέρου ἐνιαυτοῦ δεδέσθαι, ἕως ἄν ἐκτίσῃ, 

ἔμελλον τῷ δεσμῷ καὶ οἱ πρέσβεις καθυποβάλλεσθαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ, ἀρ- 

χομένου τοῦ δευτέρου ἐνιαυτοῦ, ἐν ᾧ καὶ δεθῆναι τοὺς πρέσβεις ἐχρῆν, ἔγραψε Τι- 25 

μοκράτης νόμον τοιοῦτον, εἴ τινι τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ δεσμοῦ προστετί- 

μήται κατὰ νόμον ἢ κατὰ ψήφισμα ἢ καὶ τὸ λοιπὸν προστιμηθῇ, ἐξεῖναι αὐτῷ 

καταστήσαντι τρεῖς ἐγγυητὰς ἦ μὴν ἐκτίσειν, οὺς ἂν ὁ δῆμος χειροτονήσῃ, ἀφί- 697 

εσθαι τοῦ δεσμοῦ" ἐὰν δὲ μὴ ἐκτίσῃ αὐτὸς ἢ οἱ ἐγγνηταί, τὸν μὲν ἐξεγγνηθέντα 

δεδέσθαι, τῶν δὲ ἐγγυητῶν δημοσίαν εἶναι τὴν οὐσίαν. τούτου τοῦ νόμου γρα- 

9 ἄλλο] vulg. κατ᾽ ἄλλο. 4 τῷ διπλασίῳ] Addendum for- 
Ρ τοῖς ἀρχαίοις φησί] φησὶ τοῖς tasse ἔνοχοι. ᾿ 

ἀρχαίοις V. ᾿ ἄφειλον) Τπγηλοὸ ὦφλον. 
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ΝΞ οὐ νιν δθον, 

λΑνδροτίων δὲ καὶ Γλαυκίας καὶ Μελάνωπος, συνιέντες δ αὑτοὺς 

ἴσως μὲν γὰρ οὐκ ἂν καταβαλόντες, εἰ μὴ τὴν γραφὴν ἀπέδοσαν οἱ κατήγο- τὸ 
μοι, ὅμως δ᾽ οὖν κατέβαλεν. κατηγορεῖ τοίνυν Ἐῤκτήμων καὶ Διόδωρος, φά- 

τ σκαντες μὲν διὰ τοὺς πρέσβεις γεγράφθαι: τὸν νόμον" εἰ δὲ καὶ ἐξέτισαν ἐν τῷ 

μεταξὺ χρόνῳ, "δεδομένης τῆς γραφῆς τοῦτο ἐποίησαν, ὥστε τὴν προαίρεσιν τς 
ΣΣ εἶναι. οὐδὲν δὲ ἧττον ἐξετάζει τὸν νόμον ὁ ῥήτωρ ὡς 

τ ΠΟ Ἄμε χες καδηρσν δεπόσ, ἀφο χισφάψεσνα,ἱ νβ 

κι 

* 

«μστάττει, τὴν πόλιν. διὰ ταῦτα γοῦν καὶ αἱ ὑποθέσεις τοῦ λόγου δύο, μία 
— 

καὶ ἄδικος. ὥστε εἰ ἠδύνατο ἐκφυγεῖν ὁ Τιμοκράτης τὴν αἰτίαν τοῦ 

τοὺς πρέσβεις γεγραφέναι, ἀλλ᾽ οὖν γε τοῦ μὴ πονηρὸν εἶναι οὐ διω- 15 
ἐ «τά. ἠδένατο μὲν γὰρ τοῦ νομοθέτου κατηγορεῖν ὁ Διόδωρος, ὅτι πονηρὸν 
— ὑπεναντίον τοῖς νόμοις, καὶ ἤρκεσεν ὧν αὐτῷ πρὸς ὑπόθεσιν 

᾿ νῦν δὲ ἑκατὰ τὴν τῶν πρέσβεων πρσείληφε διαβιλὴν ἕνεκα τοῦ νο- 698 

ἡ μὲν οὖν ὑπόθεσις τῆς αἰτίας, δι᾽ ἣν ἔθηκε τὸν νόμον, στοχαστική" 

"νον νυ τοὐφύμνβως δδμεν ἢ οὔ ἡ δ) κατὰ τὸν νόμον πραγ- 
ματική" καθόλου γὰρ πᾶσα κατηγορία ῥητοῦ πραγματικὴν ἀπεργάζεται ς 
στάσιν. ῥητοῦ δὲ λέγω οὐκ ἐξ οὗπερ ἕτερόν τι ζητεῖται, ὥσπερ ἐν στοχασμῷ, 
οὐδὲ τοῦ ἀναφερομένου εἰς τέχνην καὶ ἐξουσίαν, ὥσπερ ἐν ἀντιλήψει. ἐκεῖ μὲν 

ἐκὶ τοῖς ἐκβεβηκόσιν ἡ κρίσις, ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ ἐπὶ μέλλουσι. καὶ δεῖ το 

[Η: 

τς υρηβρφνφΑμβαιν όμν ἐν ψηφίσμασιν. ἔστι τοίνυν τούτου τοῦ 
᾿ "γου κεφάλαια τέσσαρα, ἣν μὲν τὸ νόμιμον, ὃ διαιρεῖται διχῇ, εἴς τε τὸ 

πρόσωπον καὶ εἷς τὸ —* τουτέστιν εἰς αὐτὸν τὸν νόμον, ὅπως ἐναντίος ες 

δ το δὸς ἔων ἡ λα, τμνω τὴ συμφέρων ὅτι δειρῥμως, τέ. 
τάρτον τὸ δυνατόν, ὅτι καὶ ἀδυνάτους ἐπιτάττει πράξεις. ἡ κρινομένη οὖν ὑπό- 
ϑεσίς ἐστιν αὕτη ἡ ἐν τοῖς κεφαλαίοις. τὴν γὰρ κατὰ τῶν πρέσβεων ὑπόθεσιν γ0 

ἐν τῇ καταστάσει καὶ παρεκβάσει τέϑεικε διαβολῆς ἕνεκα ϑηλονότι. ἐπειδὴ 

τ γὰρ ὁ νόμος δοκεῖ φιλανθρωπότατος εἶναι, τῶν δεσμῶν ἀφιείς, τούτου ἕνεκα 

ἀντέθηκε πλεῖστα μὲν καὶ ἄλλα, μάλιστα δὲ τὰ δίο ταῦτα, τήν τε ὑπόθε- 

σιν τὴν κατὰ τοὺς πρέσβεις, ἵνα τῇ ὑπονοίᾳ ταύτῃ τὸν ἀκροατὴν πείσῃ, τὴν 5ς 
ὑποψίαν διὺς κατὰ τοῦ ἀντιδίκου ὡς τὸν νόμον δ αἰσχροκέρδειαν τεθεικότος 

τῆς τολυτείας οἱ κανόνες. μὴ ἀγνοῶμεν δὲ ὅτι τὸ μὲν νόμιμον κεφά". ιν ἐντι- ς 

δεδομένης} Γλυτὶ διδομένης. 
" κατὰ] Malim καί, et paullo post διαβολῆς. 
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λέστατα εἴργωσται, τὸ δὲ δίκαιον καὶ τὸ συμφέρον καὶ τὸ δυνατὸν ἀλλήλοϊς. 
συμπλέκεται. καὶ τὸ μὲν συμφέρον ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ προηγούμενον, κατα“ 

σκευάζεται δὲ διά τε τοῦ δικαίον καὶ τοῦ ἀδίκου καὶ τοῦ ἀδυνάτου" πᾶν- γὰρ το 

ἄδικον καὶ ἀσύμφορον. τῷ δ᾽ αὐτῷ καὶ περὶ τοῦ ἀδυνάτου βιάζεται χρῆσθαι 

λόγῳ" ὃ γὰρ ἀδύνατόν φησι, τοῦτο δὴ καὶ ἀσύμφορον. καὶ ἐπειδὴ Τιμοκράτης 

πολύς ἐστι τῇ φιλανθρωπίᾳ τοῦ νόμου χρώμενος, αὕτη δὲ ἐπὶ τὸ δίκαιον ἀνα- 5 

φέροιτο ἄν, διὰ τοῦτο Δημοσθένης πανταχοῦ τῷ ἀσυμφόρῳ κέχρηται, δεικνὺς, 

ἐπιβλαβὴ καὶ ἐπιζήμιον τυγχάνοντα τῇ πόλει τὸν νόμον. 

Tor μὲν ἀγῶνος, ὧδ ἄνδρες χ δικασταί, τοῦ παρόντος 700 

οὐδ᾽ ἂν αὐτὸν " οἴμαι Τιμοκράτην εἰπεῖν ὡς αἰτιός ἐστιν 
ἄλλος τις αὐτῷ πλὴν αὐτὸς αὑτῷ. χρημάτων γὰρ οὐκ 

ὀλίγων ἀποστερῆσαι βυυλόμενος τὴν πόλιν, παρὰ πάντας ς 

τοὺς γόμους νόμον εἰσήνεγκεν οὔτ᾽ ἐπιτήδειον οὔτε δίκαιον, 
φ΄ τό δ δ ͵ 4 X Ἁ ΕΣ » εὖ * Ν 

ὦ ἄνορες θδικώστωὶϊ. ὃς τῶ μὲν ὡὧλλ ὁσῶ λυμανείτῶιν κωὶ 

χεῖρον ἔχειν τὰ κοινὼ ποιήσει, κύριος εἰ γενήσεται, τάχα 
J ᾽ν 3 7 ᾽ * τ » 

δὴ καθ᾿ ἕκαστον ἀκούοντες ἐμοῦ μαθήσεσθε, ἕν δ᾽, ὃ μέ- τὸ 

τίστον ἔχω καὶ προχειρότατον ἡ πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν, οὐκ 

᾿ ἀποτρέψομαι: τὴν γὰρ ὑμετέραν ψῆφον, ἢ ἣν ὀμωμοκότες 

περὶ πάντων φέρετε, λύει * ποιέ! τοῦ μηδενὸς ἀξίαν ὁ 

8 τουτουὶ νόμος, οὐχ ἵνω κοινῇ τι τὴν πόλιν — (πῶς F 

γάρ; ; ὅς γε; ἃ δοκεῖ συνέχειν τὴν πολιτείαν, τὰ δικα- 

στήριω, ταῦτα ἄκυρω ποιέ! τῶν προστιμημάτων “ὁ τῶν ἐπὶ 
-“ . ͵ὕ 2 “ν 7 c * —A ον 

τοῖς ἀδικήμωσιν εκ τῶν νόμων ὠὡρισμένων) ὡλλ᾽ ἵνώ τῶν 

πολὺν χρόνον ὑμᾶς τινὲς —— καὶ πολλὼ 

τῶν ὑμετέρων διηρπικότων * ἃ κλέπτοντες φανερῶς. 

4 "ἐλήφθησαν καταθῶσι. καὶ “τοσούτῳ ῥῷόν ἐστιν λας 

τινὰς θερωπεύειν ἢ τῶν ὑμετέρων —E προΐστασθαι, 

v ἄγδρες οἵη. υἱ solet, k. τοι, οἱ Anecd. p. 149., 17. 
Χ δικασταί ΟἿ. 8. “ τῶν ante ἐπὶ om. omnes 
Υ οἴμαι} vulgo οἴομαι. preter reo. 8, 
5 πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν] εἰπεῖν πρὸς ὑ- 4 ἐλήφθησαν ἠλέγχϑησαν ——— 

μᾶς V. Ἀξὰ 
ἃ ἀποτρέψομαι ἀποκρύψομαι γρ. ð. ὁ τοσούτῳ] τοσοῦτο k. 

γ, Γ δικαίων] δικαίως τ. 
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: ὥστε οὗτος μὲν ἔχει παρ ἐκείνων ἀργύριον καὶ οὐ πρότερον 

δτοῦτον εἰσήνεγκεν ὑπὲρ αὐτῶν τὸν νόμον, ἐμοὶ " δ᾽ ἐν χιλίαις γοιῖ 
ὑπὲρ ὑμῶν ' ὁ κίνδυνος" "τοσοῦτον ἀπέχω τοῦ λαβεῖν τι παρ᾽ 

δὑμῶν. εἰώβασι μὲν οὖν οἱ πολλοὶ τῶν πράττειν τι προαιρου- 
μένων τῶν κοινῶν λέγειν ὡς ταῦθ᾽ ὑμῖν σπουδαιότατ᾽ ἐστὶ ς 

τ χαὶ μάλιστ᾽ ἄξιον προσέχειν ' τούτοις, ὑπὲρ ὧν ἢ ἂν αὐ- 
τοὶ τυγχάνωσι ποιούμενοι τοὺς λόγους. ἐγὼ δ᾽, εἴπερ " τι- 
νὴ τοῦτο καὶ ἄλλω προσηκόντως εἴρηται, νομίζω “ καμοὶ 

νῦν ἁρμόττειν εἰπεῖν. τῶν γὰρ ὄντων ἀγαθῶν τῇ πόλει 

καὶ τοῦ δημοκρατουμένην καὶ ἐλευθέραν εἶναι: ὡς ἄλλο τι το 

τῶν νόμων αἰτιώτερόν ἐστιν, ἢ οὐδ᾽ ἂν ἕνα " εἰπεῖν οἴομαι. 
στερὶ τοίνυν αὐτοῦ τούτου νῦν ὑμῖν " ἐστί, πότερον δεῖ τοὺς 
μὲν ἄλλους "νόμους, οὺς ἐπὶ τοῖς ἀδικοῦσι τὴν πόλιν 

᾿ ὑμεῖς ἀνεγράώψατε, ἀκύρους εἶναι, " τόνδε δὲ κύριον, ἡ ιε 
τοὐναντίον τοῦτον μὲν λῦσαι, κατὰ χώραν δὲ μένειν τοὺς 

ἄλλους ἐῶν. τὸ μὲν οὖν πρᾶγμα, " περὶ οὗ " δεῖ νῦν ὑμᾶς 
γνῶναι, ὡς ἐν κεφαλαίῳ τις ἂν εἴποι, τοῦτ᾽ ἐστίν. 

—1* Ἵνα δ᾽ ὑμῶν μηδεὶς θαυμάζῃ,- τί δή ποτ᾽ ἐγὼ μετρί- 

ο ως; ᾽ ὥς γ ἐμαυτὸν πείθω, τὲν ἄλλον χρόνον βεβιωκὼς :ο 

νῦν ἐν ἀγῶσι καὶ γραφαῖς δημοσίαις ἐξετάζομαι, βεύ- 
λόμα μεκρῶ πρὸς ὑμᾶς ἐν ἂν ἔσται δὲ ταῦτ᾽ οὐκ "ἀπὸ 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, προσέ. 
τ χγοὺ" 

ΤΟ ΨΙΝΝ Ρ οὐδ᾽ ἂν ἕνα} οὐδέν᾽ ἀν Ο. Κι τ, 5. 
ν δ΄ 5] δὲ ΕῪ.ὕ-. εἰ pr. Ο. δεῖν οὐδὲν ἀν V. 
F. 4 εἰπεῖν} εἰπεῖν ἔχειν γρ. 8. 

“ Μἢ) ἔσϑ' .k.v. τ ἐστὶ] ἐστὶ σκεπτέον Ε΄ ν 
Κ τεσοῦτον τοσοῦτ᾽ V.Orr.v. " γόμους οἵη. O. 
᾿ τούτοις τούτοις τὸν νοῦν Ἐςν. τ ὑμεῖς om. Κι. 5. 

ΟΝ ἄν om. Οὐνιν, 5εὰ v. in mar· 9. χόνδε]} τὸν Κι, 5. 
gine ἄν τινες. " περ} καὶ περὶ ν. 

5 τιοΤῦ φοιῖ τοῦτο ponunt Κιτ, δεῖ »"ν»] νὔν ΕὲῪ.Ὁ. 
ἄλλῳ 5. : ὅς γ) ᾿ς γν 
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κρουσ᾽ ἀνθρώπω πονηρῶ καὶ φιλαπεχθήμον, καὶ θεὶς 15 
᾽ » 7 * "" * ⸗ 

ἐχθρῷ, ᾧ τελευτῶσα " ὅλη προσέκρουσεν ἡ πόλις, ᾿Ανδρο- 
* ΕἸ 7 

τίωνω λέγω. καὶ τοσούτῳ δεινότερα Εὐκτήμονος ἠδικήθην 
ε ᾽ » — -“ ᾿ ε 4 ͵ " 7 ᾿ " ἃ 5 

ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὥσθ᾽ ὁ μὲν Εὐκτήμων εἰς χρήματ᾽ ἔσθ᾽ ἃ κα- 
»"Ὕ * Ν » "» * 2 δ 2 

κῶς ἔπαθεν, ἐγὼ δ᾽, εἰ κατώρθωσεν ἐκέϊνος ἣν ἐπ᾿ ἔμ᾽ 
Ψ ε ᾽ ε » ὃς ᾽ 

ἦλθεν ὁδόν, οὐχ, ὅτι τῶν ὄντων “ ἂν ἀπεστερήμην, ἀλλ᾽ 702 
» ἂν ἢ » »ν(ν» ὲ Ν ε 3 “» 

οὐδ᾽ ἂν ἔζην, οὐδ᾽ ὃ κοινὸν ἅπασίν ἐστιν, ἀπαλλωγῆναι 
»" 7 ε - δ τ ᾽ 7 7 ἃ 

οτοῦ βίου, ῥάδιον ἦν ἂν "“ ἐμοί. αἰτιασώμενος γάρ με ἃ 
2 7 " Ν » — 

᾿ καὶ λέγειν ἄν τις ὀκνήσειεν εὖ φρονῶν, τὸν ἐμαυτοῦ πῶ- 5 
΄ « " ΄ ξ " 7 ᾿ ἧς — 

τέρω ὡς ἀπέκτονω, ὅ ἀσεβείας γρωφὴν κατασκευάσας εἰς 
5 »"»» “β ᾽ 7 * ΄ »“» 

ἀγῶνα κατέστησεν. ἐν δὲ τούτω τὸ πέμπτον μέρος τῶν 
ΕῚ X 8X 2 τ 

ψήφων δ οὐ μεταλαβὼν ὠφλε χιλίας, εὙω δ » ὥσπερ ἥν 
΄ς - X ὟΝ 

δίκαιον, μάλιστα μὲν διὰ τοὺς θεοὺς ἔπειτα δὲ καὶ διὰ 

τοτοὺς ἷ δικάζοντας ὑμῶν ἐσώθην. τὸν ἢ" δὴ εἰς τοιαῦτα κα- το 
ς Ἢ 3 ᾽ Ν ε 7 

ταστήσαντώ μὶ ἀδίκως ἀδιάλλακτον ἐχθρὸν ἡγούμην. 
» ἈΝ δ᾽ "δι 7 “᾿ * Ν ͵7 Ν Ἢ Ν 

ἰδὼν ἠδικηκότῶ κοινὴ πῶσαν τῆν πόλιν κῶι περὶ τήν 
»"Ὗ 4 -“ J " 

εἴσπραξιν τῶν εἰσφορῶν καὶ περὶ τὴν ποίησιν τῶν πομ- 
*& —8 * ““ τ}ν 7 

πείων, καὶ χρήματω πολλὼ τῆς θεοῦ καὶ τῶν ἐπωνύμων ιϑ5 
»" 5» ᾽ 4, 

[᾿ καὶ] τῆς πόλεως ἔχοντα καὶ οὐκ Ἢ ἀποδιδόντω, ἦλθον 
2 ΥΝ Ἵ Ε] ΄ ε 7 ε — 

ἐπ αὐτὸν μὲτ Ἑυκτήμονος, ἡγούμενος ὡρμόττοντ εἰλη- 
* R 2 n θ ε΄ “ 7] Ν 

φέναι καιρὸν τοῦ βοηθησαί " θ᾽ ἅμα τῇ πόλει καὶ τημω- 
ε 7 -“ 4. ἃ —2 

11 ρίαν ὑπὲρ ὧν “ ἐπεπόνθειν λαβεῖν. βουλοίμην δ᾽ ἂν Ῥ ἐμέξ:ο 
αρ᾿ Φ’ Ὰ -Οο:, δ, 9. " 7 Ε] 

τε τυχεῖν ὧν βούλομαι, τοῦτόν τε παβέϊν ὧν ἄξιός ἐστι. 
* 

τοῦ δὲ πρώγματος οὐκέτ᾽ ὄντος ἀμφισβητησίμου, ἀλλὰ 

Ὁ ὅλη post πόλις ponit ν. ἱ δικάζοντας) δικαστὰς F. 8.0. 
ς ἂν post ὄντων οἵη. F. S. V. O. Ο. οἵ γρ. Γ΄. 

post ἀπεστερήμην ponit ν. Κ δὴ] δὲ K. 5. v. 
d ἀπεστερήμην) ἀπεστερήθην S. Ἰ καὶ ante τῆς om. S. V. Ο. k. 

idque cum ἄν. 
ς ἐμοί F. S. r. v. m ἀποδιδόντα ἀποδόντα O. 
xal post ἃ om.O. Ὁ θ᾽ om. Κ. 8. 
8 ἀσεβείας] καὶ ἀσεβείας F. v. o ἐπεπόνθειν) ἐπεπόνθει Υ. 
ἢ οὐ] μὴ Κ. 8. Ρ ἐμέ τε] ἐπ᾽ ἐμὲ 8. 
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πρῶτον. μὲν ἅ τῆς βολῆς κατεγνωκυίας, εἶτα τοῦ δήμου 

μίαν ἡμέραν ὅλην ἐπὶ τούτοις ̓  αὐτός ἀναλώσαντος, πρὸς 

δὲ τούτοις. δικαστηρίοιν δυοῖν εἰς ἕγα καὶ χιλίους ἐψηφι- 25 

σμέμων, ἐνούσης δὲ οὐδεμιᾶς ἔτ ———— τοῦ μὴ τὰ 
15 χρήματ᾽ ἔχειν ὑμᾶς, Τιμοκράτης οὑτοσὶ " τοσοῦθ" ὑπερεῖ- 

δὲν ἅπαντα τὰ πράγματα ὥστε τίθησι τουτονὶ τὸν νόμον, 
δι᾿ οὗ τῶν ἱερῶν. μὲν χρημάτων τοὺς θεοὺς τῶν ὁσίων δὲ τὴν 703 

᾿ πόλιν ἁ ἀποστερεῖ, ἄκυρα δὲ τὰ γνωσθέντα ὑπὸ τῆς βουλῆς 

καὶ τοῦ ϑήμου καὶ τοῦ δικαστηρίου καθίστησιν, ἄδειαν δὲ 
13 τὼ κοινὰ διαρπάζειν τῷ βουλομένω πεποίηκεν. ὑπὲρ δὴ 

τούτων ἁπάντων λύσιν " ταύτην εὑρίσκομεν " οὖσαν μόνην, 5 

εἰ γραψάμενοι τὸν νόμον καὶ εἰσαγαγόντες εἰς ὑμᾶς λῦ- 
σαι ῦ δυναίμεθα. ξ ἀρχῆς οὖν ἐν βραχέσι τὰ πραχθέντα 
δίειμι πρὸς ὑμᾶς, ἵγα —— » μάθητε καὶ παρακολου- 

βήσητε τοῖς περ τὸν νόμον " αὐτὸν ἀδικήμασιν. ιο 
14 Ψήφισμα εἶπεν ἐν ὑμῖν ᾿Ἀριστοφῶν ἑλέσθαι " ζητητάς, 

εἰ δέ τις " οἶδέ τινα ἣ τῶν ἱερῶν ἢ τῶν ὁσίων χρημάτων 
ἔχοντά τι τῆς πόλεως, “ μηνύειν πρὸς τούτους. μετὼ ταῦτ᾽ 
ἐμένυσιν Εὐκτήμων ἔχειν ᾿Αρχέβιον καὶ Λυσιθείδην τριη:- 

᾿ ραρχήσαντας χρήματα ⸗ ̓Ναυκρατιτικά, τίμημα τάλαντα κ5 
ἀνία. καὶ τριάκοντα μνᾶς. προσῆλθε “ τῇ βουλῇ, προβού- 
'λευμ᾽ ἐγράφη. μετὰ ταῦτα γενομένης ἐκκλησίας προὐὺ- 

ο χϑ χειροτόνησεν ὁ δῆμος. ἀναστὰς Εὐκτήμων ἔλεγεν ἄλλα 
τε πολλά, καὶ διεξηλθε πρὸς ὑμᾶς ὡς ἔλαβεν ἡ τριήρης :ο 

4 τῆς ante βουλῆς om. 8. V. Ο. ϑιναίμεϑα] δινάμεϑα Κ. 
π, πι 8, Ὁ αὐτὸν om. Κ. 5. 

᾿ αὑτωῶς οἵη. k. " ζητητάς ζητήσας 5. τ, 5. 
" τυσοῦδ' τοσοῦτον V.lk.s. Οουΐ. 5 φῇ εἶδέ ν. 
—— ΝΠ δ: 177, 24. “ μηνύε;») μηνίε, V.O. 

“ Ναυκρατιτικά]) ναυκρατητικά Ε΄ 

Σ πωῖτῳ, ἀμρωμοῇ ἀροωμον 5,Υ. 0. ν᾿. 5. ναυκρατητικά Υ. 

 εἶσαν μέν] μένην ὥσωι. Ἢ ΤΥΟ. 
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τὸ πλόϊον ἡ Μελάνωπον ἄγουσω καὶ Γλαυκέτην καὶ ᾿Αν- 

δροτίωνα πρεσβευτὰς ὡς Μαύσωλον, ὡς ἔθεσαν τὴν ἱκε- 
τηρίων ὧν ἦν τὰ χρήματα ' ἅνθρωποι, ὡς ἀπεχειροτονήσαβ᾽ 
ὑμεῖς μὴ φιλία εἶναι. τότε ἀνέμνησεν ὑμῶς, τοὺς νόμους 15 
Ξ ἀνέγνω, καθ᾽ οὺς τοῦτον τὸν τρόπον πραχθέντων ἢ τῆς 

πόλεως ' γίγνεται τὰ χρήματα. ἐδόκει δίκαια λέγέιν 
τό ὑμῖν ἅπασιν. ἀνωπηδήσας "᾿Ανδροτίων καὶ Γλαυκέτης 

᾿καὶ Μελάνωπος( καὶ " ταῦτω σκοπεῖτε " ἂν ἀληθῆ λέγω) 794 

ἐβόων, ἠγανάκτουν, ἐλοιδοροῦντο, ἀπέλυον τοὺς τριηρώρ- 

χους, ꝰ ἔχειν ὡμολόγουν παρ ἑαυτοῖς, ζητεν ἠξίουν τὰ 

χρήματα. τἄῦτ᾽ ἀκουσάντων ὑμῶν, ἐπειδή ποτ᾽ ἐπαύ- 5 
σανθ᾽ οὗτοι βοῶντες, ἔδωκε γνώμην Εὐκτήμων ὡς δυνατὸν 

" δικαιοτάτην, ὑμᾶς μὲν εἰσπρώττειν τοὺς τριηράρχους, 
4 ἐκείνοις δ᾽ εἶναι περὶ " αὐτῶν εἰς τοὺς ἔχοντας ἀναφο- 

ρών᾽ ἐὰν δ᾽ ἀμφισβητηταί τι, ποιεῖν διωδικασίαν, τὸν δ᾽ 

τη ἡττηθέντα τοῦτον ὀφείλειν τῇ πόλει. ᾿γράφονται τὸ το 

φισμα" εἰς ὑμᾶς εἰσηλθεν" ἵνῶ συντέμω, κατὼ τοὺς νό- 

μους ἔδοξεν τὐρησθεω καὶ ἀπέφυγεν. ἐνταῦθα τί προσῆκεν; 
τὼ μὲν χρήματ᾽ ἔχειν τὴν πόλιν, τὸν δ᾽ ἀποστεροῦντα 

κολάζειν" νόμου. δ᾽ " οὐδ᾽ ὁτιοῦν οὐδενὸς δήπου προσέδει. i 
μέχρι μὲν δὴ τούτων οὐδὲν ἠδ ίκησθ᾽ ὑπὸ Τιμοκράτους του- 

» ᾿ — 

τουΐ. μετὼ ταῦτω δὲ " πάντ᾽ ἀνεδέξατο ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὰ 
΄ 6 — 9 ΄ ᾽ σθ α.νἃς ͵7 * προειρημένω, καὶ πάντω ἠδικημένοι φανήσεσθ᾽ ὑπὸ τούτου" 

ταῖς γὰρ ἐκείνων τέχγωις καὶ πανουργίαις μισθώσας αὖ- 20 

Γ ἄνθρωποι] ἀνθρώποις τ. γ9. δικαιοτάτην. 
e ἀνέγνω] οὃς ἀνεγνώκατε corre- Ρ δικροτάτην Υ΄. 

etus k. 4 ἐκείνοις] ἐκείνους kK. r. 8. 
" τῇς) τῶν τῆς V. Τ᾿ αὐτῶν) αὑτῶν Ο. Κα, 8. 
ἱ γίγνεται] ἐγίνετο Κ.5. ὁ γράφονται] γράφων τε Κι΄. γρά- 
Κ᾿Αγδροτίων} ὁ ἀνδροτίων K. s. 8* δὲ 85, 
Ἰ καὶ Μελάνωπος oMm. F. 5. t οὐδ᾽ ὁτιοῦν οὐδενὸς δήπου ᾳροσέ- 
m ταῦτα) ταντὶ S. V. O.r. dei] οὐδενὸς οὐδ᾽ ὁτιοῦν προσέδει δήπου 
" ἄν] ἐὰν K. 8. v. 
" ἔχει» οὐκ ἔχειν Ο, ἃ πάντ᾽) πάντα γ᾽ Υ. 
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τὸν καὶ παρασχὼν ὑπηρέτην ἐφ᾽ αὑτὸν ἤγαγε τἀδικήμα- 
᾿ι8τα, ὡς ἐγὼ σαφῶς ὑμῖν ἐπιδείξω. ἀνάγκη δὲ πρῶτον 

"ὑπομνῆσαι τοὺς χρόνους ὑμᾶς καὶ τὸν ᾽ καιρὸν ἐν ᾧ τί- 

᾿ἰθησι τὸν νόμον" καὶ γὰρ ὑβριστικῶς " προσεκκεχλευακὼς 

ὑμᾶς φανήσεται. ἦν μὲν γὰρ σκιροφοριὼν μὴν ἐν ᾧ τὰς :ς 
γραφὰς "ἥττηντο ἐκεῖνοι τὰς κατὰ τοῦ Εὐκτήμονος, μι- 

σθωσάμενοι δὲ τῶτον καὶ οὐδὲ " παρεσκευασμένοι τὰ δὲ- 
καίώ ποιέῖν ὑμῖν κατὰ τὴν ἀγορὰν λογοποιοὺς καθίεσαν 
ὡς ἁπλᾷ " μὲν ἕτοιμοι τὰ χρήματ᾽ ἣ ἐκτίνειν, διπλᾶ δὲ γο5 
— ἦν δὲ ταῦτ᾽ ἐνέδρα μετὼ χλευασίας καὶ 

᾿ κατασκευασμὸς ὑπὲρ τοῦ λαθξιν τόνδε τὸν νόμον. τεθέν-- 

"τὰ. μαρτυρεῖ δ᾽ ὅτι * οὕτως ἔχει τοῦργον αὐτό" τῶν 5 
μὲν γὰρ χρημάτων 'Ἱ ἐκείνοις " τοῖς χρόνοις δραχμὴν οὐ 

Ὁ κατέθηκαν ὑμῖν, ἡμῳ δ᾽ ἑνὶ πλείους ** ὑπάρχοντας 
ἀκύρους ἐ ἐποίησαν, καὶ τούτῳ τῶν πώποτε ' ἐν ὑμῖν τεθέν- 
τῶν αἰσχίστῳ καὶ —— 

20 Βούλομαι " δὴ μοφὰ διεξελθὼν περὶ τῶν κειμένων νό- 
μων, καθ᾽ οὕς εἰσιν αἱ ' τοιαΐδε γραφαί, περὶ αὐτοῦ τοῦ το 

νόμου λέγειν. "ὃν γέγραμμαι" γενήσεσθε γὰρ εὐμαθέστε- 
ροι πρὸς τὼ λοιπὰ ταῦτα προακούσαντες. ἔστιν, ὦ ἄν- 

δὲς ᾿Αθηναῖοι, ἐν τοῖς οὖσι νόμοις " ἡμῖν κυρίοις δὲω- 
ρισμένα ἀκριβῶς καὶ σαφῶς πάνθ᾽ ὅσα δέϊ ποιεῖν περὶ τε 

— ΩΝ — 
21 τῶν μελλόντων τεθήσεσθαι εθήσεσθαι νόμων. καὶ πρῶτον ὃ μὲν ἁπάν- 

——— Γ ἐκείνοιςἾ ἐκεῖνοι crrectus k. * x τοῖς χρόνοις οἵ. k. 5, 
Υ καιρὸν καιρὸν εἰπεῖν k. 5. " κατέθηκαν») κατέθηκεν τ. 

) πρισκεχλευ- ἢν ἡμῖν —— 
— ἥττωτο Ο. κ δὴ} δὲ Κ. 5. 7 παρασκενα- ' τρια δε} τοιαῦται Κ. Υ.0.Κ. 5. τι δν} ὧν τ ε μὲν μέν εἰσιν Ἐ. ν. » ἐμ} ὑμῖν ν 4 ἐκτίνειν ἐκτίνειν εἰσὶν K. . 5. 5 μὲν Θῃ) κε 

σ - 
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4 ᾿ ἵν p * — 7 * —⸗ 9 

τῶν χρόνος ἐστὶ " γεγραμμένος, ἐν ὦ προσήκει νομοθετέϊν 

εἶτ᾽ οὐδὲ τόθ ὡς ἂν ἑκάστῳ δοκῇ δέδωκε “ τοῦτο πράτ- 

τειν, ἀλλὰ προστάττει πρῶτον μὲν ἐκθέϊνωι " πρόσθε τῶν 
» »“ -“ ΄' “4 ἐπωνύμων γρώψναντω, σκοπεῖν τῷ βουλομένῳ, μετὰ ταῦτ᾽ :0 
1 » Ν M ΄ 7 * 7 ἐπὶ πᾶσι τὸν αὐτὸν νόμον τιθέναι κελεύει, πρὸς τούτοις 

; "" " —— — 

λύειν τοὺς ἐγαντίους, ἄλλα περὶ ὧν "οὐδὲν ἴσως ὑμῶς κατ- 
7 »Ἥ 3 * ᾽Ν»Φν , 7 ἃ * 

ἐπείγει νῦν ὠκοῦσωι. ἐὰν δὲ τις τούτων ἕν παραβῇ, τῷ 
΄ » Ν * ε 

22 βουλομένῳ δίδωσι γράφεσθαι. εἰ μὲν οὖν μὴ πᾶσιν " ἦν :: 

ἔνοχος τούτοις Τιμοκρώτης καὶ παρὰ πάντα ταῦτ᾽ εἰἶσε- 

γηνόχει τὸν νόμον, ἕν ἂν " αὐτοῦ τις ἐποιεῖτο κατηγόρημα, 
Ὁ. Ὁ * — 

ὅ τι δήποτε τοῦτ᾽ ἦν γὺν δὲ ἀνάγκη καθ᾿ ἕκωστον χωρὶς 

περὶ ἑκάστου διελόμενον λέγειν. πρῶτον " μὲν οὖν, ὅπερ 
᾽ ὃ τὰ y "»" “.»»"ν  ς X F 

ἠδίκησε Υ πρῶτον, τοῦτ᾽ ἐρῶ, " ὡς παρὼ πάντας τοὺς γό- 706 
μοὺς ἐνομοθέτει, εἴτω τῶν ἄλλων ἑξῆς ὅ τι ἂν βουλομέ- 
νοῖς ὑμῖν ἀκούειν ἧ. καί μοι λαβὲ τουτουσὶ τοὺς νόμους 

ὮΧΕ; 7 ᾿ 7 — 7 » ἂλ J 

καὶ — φανήσεται γὰρ τούτων οὐδὲν πεποιηκώς. 

προσέχετε, "ὦ ἄνδρες δικωσταί, τὸν νοῦν τς μοὺς — 
μένοις τόϊς νόμοις. 

"ἘΠΙΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΟΜΩΝ. 
23 ᾿Επὶ δὲ τῆς πρώτης πρυτανείας τῇ ἑνδεκάτῃ ἐν τῷ δήμῳ, ἐπει- 

δὰν εὔξηται ὁ κῆρυξ, ἐπιχειροτονίαν ποιεῖν τῶν νόμων, πρῶτον μὲν το 
περὶ τῶν βουλευτικῶν, δεύτερον δὲ “5 τῶν κοινῶν, εἶτα οἱ κεῖνται 
τοῖς ἐννέα ἄρχουσιν, εἶτα τῶν ἄλλων ἀρχῶν. ἣ δ᾽ ἐπιχειροτονία 
ἔστω ἥ προτέρα, ὅτῳ δοκοῦσιν ἀρκεῖν οἱ νόμοι οἱ βουλευτιχοί, ἢ δ᾽ 
ὑστέρα, ὅτῳ μὴ δοκοῦσιν" εἶτα τῶν κοινῶν ἃ κατὰ ταὐτά, τὴν τς 

Ῥ γεγρωμμένος) ἐγγεγρωμμένος F. Υ Alterum πρῶτον oMmM. k. 8. 
v. Ζ γ98 ὅτι ὡς Κι 5. ὡς ὅτι Υ΄. 

4 τοῦτο πράττειν] πράττειν τοῦτο ἃ ὦ οι. Ο. τ. 
ν. Ὁ ἘΠΙΧΕΙΡΟΤΌΝΙΑ ΝΟΜΩΝῚ 

ε πρόσθε}. πρόσθεν F. v. ἐπὶ χειροτονίαν Ser. γόμοι v. 
δ᾽ οὐδὲν ἴσως ὑμᾶς ————— ς τῶν κοινῶν] περὶ τῶν κοινῶν Κι. 

— οὐδὲν κατεπείγει ὑμᾶς Υ r. 8. 

τ ἦν οὐ. Ὁ. 4 κατὰ ταὐτά] κατ᾽ αὐτά S. V. 
ἃ αὐτοῦ τις τις αὐτοῦ Κ. 5. Θ.ζ:;. 
Χ μὲν post πρῶτον ΟΠ]. V.O.k.s. 
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τ σὰν δ᾽ ἐπιχειροτονίαν “ εἶναι τῶν νόμων κατὰ τοὺς νόμους τοὺς κοιμέ- 
24 Ψουρ, ἐὰν δέ τινες τῶν νόμων τῶν κειμένων ἀποχειροτονηθῶσι, τοὺς 
; —— ἐφ᾽ ὧν ἄν [ἡ δὐπιχειροτονία γένηται, ποιεῖν περὶ τῶν 

' τὴν τελευταίαν τῶν τριῶν ἐχχλησιῶν" τοὺς δὲ 10 

"ς, δὲ ἂν " τύχωσι Ἷ προεδρεύοντες ἐν ταύτῃ τῇ ἐχκλησία, 
—⏑ 
—— καθεδοῦνται, καὶ περὶ δ τοῦ ἀργυρίου, ὁπόθεν τοῖς νομο- 

ἔσται" τοὺς δὲ νομοθέτας εἶναι ἐκ τῶν ὁμωμοκότων — τὸν 25 
235 ἡλιαστιχὸν ὄρχον. ἐὰν δ᾽ οἱ πρυτάνεις μὴ πὶ ποιῶσι κατὰ τὰ 5 γε- 
— τὴν ἐχχλησίαν ἣ οἱ πρϑέδροι μὴ χρηματίσωσι [5 κατὰ 
εἰ τὰ γεγραμμένα], Ῥ ὀφείλειν τῶν μὲν πρυτάνεων ἕκαστον χιλίας 

᾿, δραχμὰς ἱερὰς τῇ ᾿Αθηνᾷ, ἃ τῶν δὲ προέδρων ἕκαστος ὀφειλέτω 707 
. «.. τ τετταράκοντα α δραχμὰς ἱερὰς τῇ ̓Αϑηνᾷ. καὶ ἔνδειξις ᾿ αὐτῶν ἔστω 
J πρὸς τοὺς " θεσμοθέτας, καθάπερ ἐάν τις ἄρχῃ ὀφείλων τῷ δημο- 
Ν᾿. Ὁ — οἱ δὲ ϑεσμοθέται τοὺς ἐνδενχϑέντας εἰσαγόντων εἰς τὸ ϑικα- ς 

riᷣro⸗ κατὰ τὸν νόμον ἣ μὴ ἀνιόντων εἰς ἼΑρειον πάγον, ὡς κα- 
τὴν ἐπανόρθωσιν τῶν νόμων. πρὸ δὲ τῆς ἐχκλησίας ὁ 

⸗ τ Αθηναίων ἐχτιθέτω ὃ πρόσϑε τῶν ἐπωνύμων γράψας 
Ἷ ΒΡ γόμους, οὖς ἂν τιδῇ, ὅπως ἂν πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ἃ τεθέντων τὸ 
Ἶ οὐ ρυύνων μα γν γλρν τὰ πμδδνὼ ὁ δὲ 

το τιθεὴς τὸν καινὸν νόμον, ἀναγράψας εἰς λεύκαμαι, ἐκτιθέτω πρόσϑε 
ς, τῶν ἐπωνύμων ὁσημέραι, ἕως ἂν ἐχκλησία γένηται. αἱρεῖσθαι δὲ 

καὶ τοὺς συναπολογησομένους ὀιδαυν τοῖς νόμοις, Υ δ; ἂν ἐν τς 

— — νομοβέταις — πέντε ἄνδρας ἐξ ̓Αθηναίων ἁπάντων, τῇ 

47 Οὗτοι πάντες οἱ νόμοι εὐνήν πολὺν ἤδη χρόνον, ὦ 

ἘΠῚ ὑπερβα ο 5 γεγραμμένα) προγεγραμμένα V 
Γ οἴ, ν V.O. ἰο τ. 5. 
5. ἐπιχειροτονία 5 κατὰ τὰ γεγραμμένα] κατὰ τὰ 

ἱ ἀπυχειροτωνία O. k. 5. , — ————— 
Ρ ὀφείλειν ὀφειλόντων 

᾽ ἡ τύχωσι) τύχωσι τ. τυγχάνω- —————————— 
σι ἶκ,6,:. —— δένο αὐνὸν ΚΕ. ο. 

ἵ — ———“8. β,σμοθέτακ] νομοθέτας ν. 
: ——— ν — ἀθιραίων νομοθετεῖν 

τ᾽ τα κε ἀργημον ον ΨΥ. ' ᾿ὦ τρίσθε) «ρίσϑεν ν. qui εἰς εἴ 

᾿ τὸν ὁπ. Κι 8. ἱπίτα δι ᾿ φηϑέντων] ἀκτεθέντων Ἐ, 
τ ποιῶσι ποιῶσι τ, ποιήσωσι ἵκ.5. Υ «1 οι Κι τ, α. 

482 
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ἄνδρες δικασταί, καὶ πεῖραν αὑτῶν πολλάκις δεδώκασιν το 
«“ Ν « »"ν δὴν — — ὃ * * 22 — 

ὁτι συμφέροντες ὑμῖν εἰσί, καὶ οὐθεὶς πώποτε “ ἀντέιπε 
Ἀ ᾽ " * 7 Ἅ,͵ " ὑδὲ Ν, ἮΝ «, 

μὴ οὐ κάλως εἐχεὶν αὐτοὺς. εἰκότως οὐδὲν Ὑῶᾶρ ὠμὸν 
» Δὶ * 7 J * 

οὐδὲ βίαιον οὐδ᾽ ὀλιγαρχικὸν προστάττουσιν, ἀλλὼ τοὐ-- 

ναντίον πάντω φιλανθρώπως καὶ δημοτικῶς φράζουσι 
* —X 2428— ⸗ 

“ὃ πράττειν. καὶ πρῶτον μὲν "ἐφ᾽ ὑμῖν ἐποίησαν διαχειρο- 25 
"» ΄ 7 X Ν -“ 

τονίαν, πότερον εἰσοιστέος Ὁ ἐστὶ νόμος καινὸς ἢ δοκοῦσιν 
* 2 — Ν »“» ᾽ . » 

ἀρκεῖν οἱ κείμενοι" μετὼ ταῦτω δ᾽ ἂν " χειροτονήσητε εἰσ- 
» " ΄ ΄ ᾽ ἣν Ν 

φέρειν, οὐκ εὐθὺς τιθέναι προσέταξαν, ὠλλὼ τὴν τρίτην 

"ἀπέδειξαν ἐκκλησίαν, καὶ οὐδ᾽ ἐν ταύτῃ τιθένα, δεδώ- 

κασιν, ἀλλὰ “ὃ σκέψασθαι καθ᾽ ὅ τι τοὺς νομοθέτας [καβ- 708 

μεῖτε. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ὅ χρόνω τούτῳ προσέταξαν τόϊς 
᾽ ΄ ᾽ ΄ Ν »- 

Ὁ βουλομένοις εἰσφέρειν ἐκτιθέναι τοὺς νόμους πρόσθεν τῶν 
— “ΠΑ ΒΟ ὃς 2 ν᾽ 

ἐπωνύμων, ἵν᾿ ὁ βουλόμενος σκέψηται, κἂν ἀσύμῴορον 
ς« » i 4 7 Ν »᾿ Ν κ » ͵΄ 

ὑμῖν ᾿κατίθη τι, φράση καὶ κατῶὼ σχολὴν ἀντείπῃ. 5 
7 Ε 

29 τούτων μέντοι τοσούτων ὄντων οὐδὲν πεποίηκε Τιμοκράτης 
—— —— Ν » 9 Ν 7 “7 5 ἕ δ » 
οὑτοσί" οὔτε γὰρ ἐξέ κε τὸν νόμων, οὔτ᾽ ἔδωκεν, εἴ τις 

ἐβούλετο " — ἀντειπέϊν, οὔτ᾽ ἀνέμεινεν οὐδένα, τῶν 

τεταγμένων " χρόνων ἐν τόις νόμοις, ἀλλὰ τῆς ἐκκλησίας, 10 

— τοὺς νόμους ἐπεχειροτονήσατε, οὔσης ἑνδεκάτης τοῦ 
ε »" — * ΕῚ Ε] 

ἑκατομβαιῶνος μηνὸς δωδεκάτῃ τὸν νόμον εἰσήνεγκεν, εὖ-- 
βὺ -, ε 7 Ν 2 Ν διὰ 2 2 

Δοθὺς τῇ ὑστεραία, καὶ ταῦτ᾽ ὄντων Κρονίων καὶ δὲὼ ταῦτ 
02 7 * δ 7 —* “"ἭἉ « »ν ἀφειμένης τῆς βουλῆς, διωπραξάμενος μετὼ τῶν ὑμῖν 
᾽ ΄ ; , 

ἐπιβουλευόντων καθίζεσθαι νομοθέτας διὰ ψηφίσματος ι; 

2 ἀντεῖπε post ἔχειν ponit v. Β χρόνῳ τούτῳ] τούτῳ χρόνῳ ν. 
ἢ ἐφ᾽ ὑμῖν ον. k. 8. h βουλομένοις] βουλευομένοις O. 
Ὁ ἐστὶ νόμος] νόμος ἐστὶ Κ. 8. ἱ κατίδῃ τι] τι κατίδη K. 8. 
ς χειροτονήσητε] χειροτονῆτε 8.0. Κ ἀντείπῃ} ἀντείποι 8, ἀντεπίηι 
ἃ ἀπέδειξαν] ἀπέδωκαν γρ. 8. 5. τ΄ 
ς σκέψασθαι σκέψασθε 8. ν. ᾿ οὑτοσί ] οὑτοσίν τ. 8. 
[ καθιεῖτε] καθίειτε ὃ, καθίητεγ. πὶ ἀγαγνοὺς om. k. 

καθεδεῖτε Ἐςν, καθεδεῖται 8. καθε- Ἡ χρόνων) χρόνον Ὁ. om. Κ. 8. 
σθαι ο ἀφειμένης] ἀφειλαμένης 8. 

δεῖται k. καθεδιεῖται γρ. k. 



Ρ. 7ο8,γ)09ς. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 789 

ἐπὶ τῇ τῶν ἢ Παναθηναίων προφάσει. βούλομαι δ᾽ ὑμῖν 
“τὸ ψήφισμα αὐτὸ ἀναγνῶναι τὸ πηγῶν, ἵν " εἰδηθ᾽ ὅτι 
πάντα συνταξάμενοι καὶ οὐδὲν ἀπὸ ταυτομάτου τούτων 
" ἔπραττον. " Λαβὲ τὸ ψήφισμ᾽ αὐτόϊς " καὶ ἀναγίγνω- το 
σκε σύ. 

⸗ *HAIXMA. 

* — —— 
⸗⸗ri⸗ εἶπεν, ὅπως ἂν τὰ ἱερὰ θύηται καὶ ἡ διοίχησις ἱκανὴ 
᾿ γίνηται καὶ εἴ τινος ἃ ἐνδεῖ πρὸς τὰ Παναθήναια διοικηθῇ, τοὺς τς 
᾿ πρυτάνεις Ὁ τοὺς τῆς Πανδιονίδος “ καδίσαι νομοθέτας αὔριον, τοὺς 

δὲ νομοθέτας εἶναι ἕνα καὶ χιλίους ἐκ τῶν ὁμωμοχότων, συννομο- 
ὑπερ το — — 

Ὑ Ἑνυμήθητ' ἀναγιγνωσκομένου τῶ ψηφίσματος ὡς 
———— ὁ γράφων αὐτὸ τὴν διοίκησιν καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς 709 

προστησάμενος “ κατεπέϊγον, ἀνελὼν τὸν ἐκ τῶν νόμων 
χρόνον, αὐτὸς ἔγραψεν αὔριον νομοθετεῖν, οὐ μὰ Δί᾽ οὐχ 
Ἵν ὡς κάλλιστα γένοιτό “τι τῶν περὶ τὴν ἑορτήν (οὐδὲ 

γὰρ ἦν ὑπόλοιπον οὐδ᾽ ἀδιοίκητον οὐδέν) ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ς 

προαισθομένου μηδενὸς ἀνθρώπων μηδ᾽ ἀντειπόντος τεθείη 
καὶ γένοιτο κύριος αὐτοῖς ὅδε ὁ νῦν ἀγωνιζόμενος νόμος. 

43 τεκμήριον δέ  καθιζομένων γὰρ τῶν νομοθετῶν περὶ "μὲν 

Ἃ τῶν γεγραμμένων τούτων, τῆς διοικήσεως καὶ τῶν Παν- το 
αθηναΐων, οὔτε χείρονα οὔτε ' βελτίω νόμον οὐδέν εἰσή- 

Ῥ Παναθηναίων] ἀϑηναὼν Υ.0. ἋἙ ἐνδε προσδεῖ ἱκ. 5. 
Ἢ τὸ ψήφισμα αὐτὸ] αὐτὸ τὸ ψή-  ὠῴΠὉδ τοὺς ante τῆς οἵη. k. 5. 

φισμα Κ. 5. “ καθίσαι καϑῆσαι κ. 

ἘῸΝ 9 Ὦψ᾽ 8. ἀ ,ατετεῦγω κατετενγιν Ε΄ κατ- 
.; ὄπραττω ἔπραττον οὗτοι . τ.5. — Ὁ.» 

᾿ 8)}} Ὕ “τι 0Π|, Κ, 5. 

—— ——— — ——— τ, 8. 

—— τα 
Υ "Ἐκικράτης} τιμοκράτης F. 8, γγλκ γλοσιωκεγῃν 

5 ὧδ ἢ] εὐ οἷς καὶ 8. τ. 

383 
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J 9* »..» ΄ νεγκεν οὐδείς, περὶ δὲ ὧν οὔτε τὸ ψήφισμα ἐκέλευεν ἢ οἵ 
,, 7 7 ε Ἢ —* —* ε 

τε νόμοι κωλύουσι, Τιμοκρώτης ουτοσὶ κατώ πολλήν ἡσυ- 
) ν᾽ * 7 1 Ν 7 Ν μὴ * 

χίαν ψη- 
7 διρῖς τὸν * ͵Ζ ᾽ ΄ 7 οὐδ᾽ — 

34 φίσμωτος ἡ τὸν ἐν τοις νόμοις εἰρήμενον “χρόνον, ὁτιοῦν υ5 

Ἢ δὲ φοβηθεὶς εἰ ἁπάντων " ὑμῶν ἀγόντων ἱερομηνίαν; 
ιν * J δ 

καὶ νόμου κειμένου. —* ἰδία. μήτε κοινὴ μηδὲν — 

ἀδικεῖν ἐν τούτῳ τῶ χρόνῳ, μηδὲ χρηματίζειν ὃ ὁ τι ἂν μὴ 

περὶ τῆς ἑορτῆς * αὐτὸς οὐχ ἕνώ τὸν τυχόντα ἀλλ᾽ ὅλην 20 

35 ἀδικῶν φανήσεται τὴν πόλιν. καίτοι πῶς οὐ δεινὸν εἰδότα 
. » " 7 » 7 

μὲν τοὺς νόμους, ὧν ὀλίγῳ πρότερον ὥ πάντες ἠκούσατε, 
κυρίους ὄντας, εἰδότω δ᾽ οὐκ ἐῶνθ᾽ ἕτερον νόμον ψήφισμα 
δέ Ρ δ᾽ J * 7 7 7 

οὐδὲν, ἢ οὐδ᾽ ὧν ἔννομον ἡ, νόμου κυριώτερον εἰν, γράψαι 
Ν θέ 7 δε ἃ Ν 7 δ Ν ϑὼΝ 

καὶ θεινῶι νόμον ὑμῖν “ κωτώ ψήφισμα, ὁ καὶ αὑτὸ πῶ-:53 
* * 7 ᾽ν » ᾽ ΄ κ Ἁ 

ϑΔόρὼ τοὺς νόμους εἰρήμενον ἤδει ἡ πὼς οὐ σχέτλιον τήν μὲν 
, M ς 7 R * 4 ἃ ΄ ἄδ, 25 

πόλιν αὐτὴν ἐκάστω ἡμῶν θεδωκενῶι ὠδείοων τοῦ " μὴ τι 
» " X Ν 2 “ 7 τι ε 

παθὲν ἀηδὲς ἤ δεινὸν ἐν τούτω τῷ χρόνω ποιήσάσων ἱερο- 
» ᾿ * ΄ 7 ν 3 

μηνίαν, αὐτὴν δὲ μὴ τετυχηκέναι ταύτης τῆς ἀσφαλείας 710 

παρὰ Τιμοκράτους, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ ἱερομηνίᾳ τὼ μέγιστ᾽ 
᾽ δ » σθ δ οὐ Ν "7, ⸗ δι ἰδ Ζ΄ Εν 

ἠδικησύωι; “τί γὰρ ὧν τις μέϊζον ἠθικήσεν ἰδίωτής ἀνήρ 
͵ ἫΝ. — — 

ἢ καταλύων τοὺς γομους αυτής, δι ὧν οἰκεῖται ; 

37 Ὅτι μὲν ἢ τοίνυν οὐδὲν ὧν προσῆκε τε καὶ κελεύουσιν 5 

οἱ νόμοι πεποίηκεν, εἰς τὰ προειρημένω τις σκοπῶν ἂν 

γνοίη: ὅτι δ᾽ οὐ μόνον κατὼ τοῦτ᾽ ἀδικεῖ, εἰ παρωβὰς 

τὸν χρόνον * τὸν ἐκ τῶν νόμων καὶ τὸ βουλεύσασθωι καὶ 

σκέψασθαι περὶ τούτων ὑμᾶς παντελῶς ἀνελὼν οὔσης 

ἱερομηνίως ἐνομοθέτει, ἀλλὼ. καὶ κατ᾽ ἐκέινο, ὅτι πᾶσιν ιο 

οἵσι 4 κατὰ κατὰ τὸ Εν. 

Κ οἵ τε] οὔτε τ. οὔτε 8. ᾿ ἡμῶν ẽ ὑμῶν v. 
᾿ μὲν ὁπ|. . 8. " μή ονι. ̓ Υ α.8. οὗ pr. 8.0.Κ. 
τ δὲ om. V.O. ἱ τί γὰρ ἄν τις] τίς γὰρ ἂν Κ.5. 
" ὑμῶν} ἡμῶν r. » τοίνυν] οὖν Κ.. s 
9 πάντες) δόντες πάντες k. Χ τὸν ἐκ τῶν F ἘΦ ΨΈ. 

Ρ οὐδ᾽ ἀν] οὐκ ἄν Υ. 

“ΔΙ * 
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ἐναντίον εἰσενήνοχε τῶς οὖσι ) νόμοις, αὐτίκα δὴ μάλ᾽ 
ἀκριβῶς μαθήσεσθε. ᾿Ανάγνωθ, " δέ μοι λαβὼν " τουτονὴ 
πρῶτον τὸν νόμον, ὃς διαῤῥήδην οὐκ ἐῶ " νόμον οὐδένα ἐναν- 
τίον εἰσφέρειν, ἐὰν δέ τις εἰσφέρη, γράφεσθαι κελεύει. 

——— 
ΝΟΜΟΣ. ξ ΟΝ 

38 Τῶν δὲ νόμων τῶν κειμένων μὴ ἐξεῖναι λῶσαι μηδένα, ἐὰν μὴ 
᾿ Ἷν νομοθέταις. τότε δ᾽ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ «᾿ Αϑηναίων λύειν, 

᾿ ἕτερον ἃ τιβέντι ἀνθ᾽ ὅτου ἂν λόύῃ. διαχειροτονίαν δὲ ποιεῖν τοὺς 2ο 
᾿ς προόδρους περὶ τούτων τῶν νόμων, πρῶτον μὲν περὶ τοῦ κειμένου, 

ς΄ μἐδοκῶ ἐπιτήδειος εἶναν τῷ δήμῳ « τῷ ̓Αϑηναίων ἢ οὔ, ἔτετα περὶ 
3839. τοῦ τιθεμένου. ὁπότερον δ᾽ ἄν χειροτονήσωσιν οἱ νομοθέται, τοῦτον 

ὴ  ἔ κύριον εἶναι. ἐναντίον δὲ νόμον μὴ ἐξεῖναι τιθέναι τῶν νόμων τῶν 15 
᾿χεὶ μηδενί, ἐὰν δέ τις λύσας τινὰ τῶν νόμων τῶν κειμένων 

᾿ ἕτερον Β ἀντιτιϑῇ μὴ ἐπιτήδειον " τῷ δήμῳ τῷ ̓Αθηναίων ἢ ἐναντίον 
τος πῶν κειμένων τῳ, τὰς γραφὰς εἶναι κατ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὸν νόμον 

— ᾿ ὃς κεῖται, ἐάν τις μὴ ἐπιτήδειον δῇ νόμον. 711 

40 Ἠκούσατε μὲν τοῦ νόμου" πολλῶν δὲ ' καλῶς κειμέ- 
ΟΠ γῶν νόμων τῇ πόλει οὐδενὸς ἧττον ἡγοῦμαι καὶ τοῦτον 
ο΄ ἀξίως ἐπαίνου γεγράφθαι. σκέψασθε γὰρ ὡς δικαίως 
ο΄ καὶ σφόδρα ὑπὲρ τοῦ δήμου κεῖται. οὐκ ἐᾷ τοῖς ὑπάρ- 5 

ο΄ χρυσε νόμοις ἐναντίον εἰσφέρειν, ἐὰν μὴ λύσῃ τὸν πρότερον 
Γ΄ κεΐμοενον. τίνος ἕνεκα ; πρῶτον μὲν ἵν᾿ " ὑμῖν ἐξῇ τὰ δί- 
41 καια ψηφίζεσθαι μετ᾽ εὐσεβείας. εἰ γὰρ εἴησαν δύο ' τι- 

aoro ἢ περὶ δημοσίων ἣ περὶ ἰδίων πραγμάτων, " ἀξιοῖ το 
Ἐν Ὑ νὖ;. ᾿ 

vvi] * Υ. « ἀντιτιθῃ ἀντιϑῇ ἘΞῪ.Ο.Κ. εἰ 
ΜΝ τ F — 

5 πρυτοὶ πρῶτῳ πρῶτον τουτωνὶ τῷ ϑήμῳ τῷ ̓Αθηναίων} τῷ δή- 

ι ΤΥ μῳ τῶν ἀθηναίων Κ. τ. τῷ ἀθηναίων 

—— ——— 
— θέντιἾ τιθέντα ν. : νυ οἷ 

ε τῷ ̓Αϑηναίων ἀθηναίων τινὲς Ἔν Ὁ. ἘΠῊΝ 

ἣν ὅκ εὐρδας ⏑ 
354 
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* 2 * δι. ΝῊ δ 7 ᾿ 24 

ἑκάτερος νικῶν μὴ τὸν αὐτὸν δεικνύων νόμον, οὐτ᾽ ἀμ.- 
΄ * 7 * “΄ φοτέροις ἔν; δήπου ψηφίσασθαι" πῶς γάρ; οὔτε θατέρῳ 

’ "» —* —* , "» 

ψηφιζομένους εὐορκεῖν" παρὰ γὰρ τὸν " ἐναντίον ὄντα δ᾽ 
ε ͵ 7 τ »Ἅ ο 7 ΝΟ νΨ ⸗ τ φ δ 

42 ὁμοίως κύριον ἡ γνώσις “ συμβαΐνει. τοῦτό τ᾽ οὖν ὑπὲρ 
ε “ν" “» » 7 

ὑμῶν φυλαττόμενος ταῦτω προεῖπε, καὶ ἔτι πρὸς Ρ τούτῳ 15 
»" "»" Ὃν 

βουλόμενος φύλακας “ὑμᾶς τῶν νόμων καταστησωι" 
"“ * . “Ἢ ε΄ Ν » A ΄ ." " 

ἤδει γὰρ ἐκέϊνο, ὅτι τὰς ἄλλας ὡς γέγραφεν " αὐτῶν φυ- 
: —* * “ 7 * 7 

λωκῶς ἔστι πολλαχη διωκρούσασθαι. τοὺς συνηγόρους, 
ἢ *8* * -“ ᾽ ΄ 

οὺς χειροτονέϊιτε, δύναιτ᾽ ἂν " πεῖσαί τις σιωπῶν. ἐκτιθέ- :ο 
Ἄ -“᾿ 4 7 7 ͵ 

γα!" κελεύει τοῦ προειδέναι πάντας" ἣ τάχ᾽ ἄν, εἰ τύχοι, 
* Ν ΄ « 

τοὺς μὲν ἀντειπόντας ἄν, εἰ μὴ προαΐσθοιντο, λάβοι, οἱ δ᾽ 

43 οὐδὲν προσέχοντες — ἄν. ἀλλὰ γράψνασθαι νὴ 

Δί᾿ ἕκαστον ἔστιν, ὃ κἀγὼ γυνὶ πεποίηκα “ κάνταῦθ᾽, 

ἂν 7 ἀπαλλάξη τις τὸν ἐπιστάντα, ἡ πόλις παρωκέ- 25 
1.1 Ν ΄ 

κρουσταῖ. τίς οὖν " μόνη φυλακὴ καὶ " δικαία καὶ βέ- 
»" ε -“ ε ΕΥ̓ ν᾿ Χ * 

βαιος τῶν νόμων ; ὑμεῖς οἱ πολλοί" οὔτε γὰρ τὸ “ γνω- 
΄ 3 ΄ 7 

γαι. καὶ δυκιμάσαι τὸ “ βέλτιστον ἐξελέσθαι δύναιτ᾽ ἂν 
ὑμῶν οὐδὲ εἷς, οὔτε ἀπαλλάξας: καὶ διαφθείρας πέισαι! 712 

44“ τὸν χείρω θέσθαι γόμυον ἀντὶ τοῦ κρείττονος. διὰ ταῦτα 

πάντα ἐφ᾽ ἑκάστην ἀπαντῷ τὴν ὁδὸν τῶν ἀδικημάτων, 
᾽ » γῪς ᾽ 7 ς« »ν 

κωλύων καὶ οὐκ ἐῶν βαδίζειν τοὺς ἐπιβουλεύοντας ὑμῶν. 5 
* 7 7 “ἢ “ὝἪ Ν ζ 7 

ταυτῷ πάᾶάντω Τιμοκρώτης, οὐτω κώλως καὶ δικαίως κεί- 
5 7, 3» 7) - Μ᾿ ἀρ θ᾽ κϑ] ͵ὔ ἥν ὦ 

μένω, ἠφάνισεν, ἐξήλειψεν, ὅσον ἥν ἐπὶ τούτῳ, καὶ νόμον 

ἢ ἐναντίον] ἐναντίον νόμον ἘΞ ν. r. s. v. 
5 συμβαίνει συμβάλλει Pr. ΤΥ. x κἀνταῦθ᾽ ἂν 5. κἂν ἐνταῦθα F. 
—————— — —— 8. V. O. τιν. κἂν ἐνταῦθ᾽ ἂν Κ. 

ꝓ] τούτωι FV. τούτοις ν. Υ ἀκαλλάξῃ] ἀκαλλάξοι τ. 
4 ὑμᾶς τῶν νόμων] τῶν ὄντων νό- πραφησαδοις μος 

* ὑμᾶς Υ.8. τῶν ὄντων νόμων ἡμᾶς ὲ ΜΩς Η ΠΣ Υ. τ 

΄ Ὁ δικαία καὶ βέβαιος] βεβαία καὶ 

δίκαιος Κ. 5. δικαία καὶ βεβαία τ. 
ς γνῶναι] γνῶναι τὸ δίκαιον V.O. 
d βέλτιστον] βέλτιον F. 8. v. 
e τὸν χείρω] τὸ χεῖρον Ν. 

᾿ αὐτῶν} αὐτῷ Κ. ο, 
" πεῖσαί τις] ποιῆσαί τις . τις 

πεῖσαι 8. 
ἱ τάχ᾽ ὡς τάχ᾽ Υ. Ο. Κ. τ. s. v. 
" ἀγωγνοῖεν]) ἀγνοοῖεν S. Ὗ. Ο. k. 
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εἰσήνεγκεν * ἀπαίσιον) ἅπασιν ἐναντίον ὡς ἔπος εἰπεῖν 
τοῖς οὖσιν, οὐ 5 παραναγνούς, οὐ λύσας, οὐ δοὺς αἵρεσιν, το 

οὐκ ἄλλο ποιήσας οὐδὲν τῶν προσηκόντων. : 
45." ον μδν οὖν ὄνχνν τῇ γροφῆ. καθέντηπεν, ἐναντίον εἰσι 

᾿ ἐγηνοχὼς τὸς οὖσι "νόμοις, * πάντας ὑμᾶς — 
σθαι" ἵνα " δ᾽ εἰδῆτε παῤ οἵους ̓ νόμους οἷον οὗτος εἰσή- 
εγκεν, ἀναγνώσεται πρῶτον ὑμῖν τὸν τούτου νόμον, "εἶτα τις 

τοὺς ἄλλους, οἷς οὗτος ἐναντίος ἐστίν. ᾿Αναγίγνωσκε. 

πὴ ΝΟΜΟΣ. 
48... ᾿Επὶ τῆς Πανδιονίδος 5 πρώτης, δωδεκάτῃ τῆς πρυτανείας, Τι- 

μοκχράτης εἶπε, καὶ εἴ τινι τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ προστετίμη- 20 
ται κατὰ 5 γόμον ἣ κατὰ Ψήφισμα δεσμοῦ Ῥ ἢ τὸ λοιπὸν ἅ προσ - 
᾿τιμηϑῇ, εἶναι αὐτῷ ἢ ἄλλῳ ὑπὲρ ἐχείνου ἐγγυητὰς χαταστῆσαι 

τ τος οὐ προ χοροῦ; ξ μὴν ἑκείοεν τὸ 
ἀργύριον ὃ ὦφλε. τοὺς δὲ προέδρους ἐπιχειροτονεῖν ἐπάναγκες, » 
ὃ ὅταν τις χαϑιστάνα, βούληται. τῷ δὲ καταστήσαντι τοὺς ἐγγυη- 

᾿ τάς, ἐὰν " ἀποδιδῷ τῇ πόλει τὸ ἀργύριον ἐφ᾽ ' ᾧ κατέστησε ὃ τοὺς 

ΟΠ  Ἰγνήτάς; ἀφίσθων " τῶν δισμῶν. ἐὰν δὲ μὴ καταβάλῃ τὸ ἀρ- 
' γόρωον ἢ αὐτὸς ἢ οἱ ἐγγυηταὶ ἐπὶ τῆς Υ ἐνάτης πρυτανείας, τὸν μὲν 715 

— ἐξεγγνηθέντα δεδέσθαι, τῶν δὲ ἐγγυητῶν δημοσίαν εἶναι τὴν οὐσίαν. 
᾿ ἔπερὶ δὲ τῶν ὠνουμένων τὰ τέλη καὶ τῶν ἐγγυωμένων καὶ " ἐκ- 

λεγόντων, καὶ τῶν τὰ Ὁ μισθώσιμα μισϑουμένων καὶ e τῶν ἐγ- ς 
᾿ γυωμένων, τὰς πράξεις εἶναι τῇ πόλει κατὰ τοὺς νόμους τοὺς κει- 
μένους. ἐὰν δ᾽ ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτανείας ὄφλῃ, τοῦ ὑστέρου ἐνιαυ- 
τοῦ ἐπὶ τῆς ἐνάτης, ἢ δεκάτης πρυτανείας ἐκτίνειν. 

Γ [ἀταίσιονἾ om. V.O.v. ὦπα- “ προστιμηθῇ} προστιμηθῇ ν. 
γ,. ἀπαίσων. υὐφλάματες, ἐῤωλέμωτες 3, τ. 

σιν om. Κι, 5, ἅπασιν τ. " ἀποδιδῷ} ἀτοδῷ ν. 
5 παραναγνούς} παραγνοὺς ἵς. τιν. ἐπα ἃς —— 

F. νόμον γρ. 8. 5. τοὺς Οὔ, ΣΤ, 
᾿ ἠσθῆσθα,Ἵ ἡσθῆναι τ. * γῶν — δεσμὲν Υ.Ο.ν. 
* om. pr. Κ. Υ ἐνάτης} ἐννάτης τ. qui 5ἰς εἱ 
. om. Κ᾿. 5. infra. 

εἶτα εἶτα καὶ F.r. κι v. ᾿ περὶ] ἐκὶ ν. 
" πρώτης οἵη, F. 5, in margine " ἐκλογόντων ἐκλιεγέντων τ΄ 5. 

ponun V.O. δ μωσθώσιμα͵ μισθώματα τ΄ v. 
ὁ. γόμον} τὸν νόμον τ΄ “ τῶν δηΐς ἐγγυωμένων om. Κ΄, 
Ρ ἢ κηΐε τὸ om. pr. V. ΠΙᾺ ΣΙ Ὸ 
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᾿Ακηκόατε μὲν τοῦ νόμου, μνημονεύετε δ᾽ ἐξ αὐτοῦ μοι το 
— —X Ν — "»"»" 

πρῶτον μὲν τὸ καὶ εἴ τινι τῶν ὀφειλόντων δεσμοῦ προστε- 
᾿ τίμηται ἢ τὸ λοιπὸν προστιμηθῆ, ἔπειθ᾽ ὅτι πλὴν ἥ περὶ. 

49 

50 

τῶν τελωνῶν καὶ περὶ τῶν μισθουμένων, καὶ ὅσοι ταῦτω 
ἐγγυῶνται, χρήσθωι κελεύει τῷ νόμῳ. “ὅλος ἶ μὲν γάρ ις 
ξ ἐστιν ἅπασιν ἐναντίος τοῖς οὖσι, μάλιστα δὲ ἢ ταῦτα! 

γνώσεσθε ' δ᾽ " ἀκούοντες. ᾿' Λέγε τοὺς νόμους " αὐτοῖς. 
* 

ἢ λέγε. 
ΝΟΜΟΣ. 

Διοκλῆς εἶπε τοὺς νόμους τοὺς πρὸ Εὐκλείδου τεθέντας ἐν δημο-- 20 
κροϊτίᾳ, καὶ ὅσοι ἐπ᾿ Ἑῤκλείδου ἐτέθησαν καὶ εἰσὶν ἀναγεγραμ.- 
μένοι, κυρίους εἶναι. τοὺς δὲ μετ᾽ Εὐκλείδην τεθέντας καὶ τὸ λοι- 

πὸν τιθεμένους κυρίους εἶναι ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἕκαστος. ἐτέθη, 

πλὴν εἴ τῳ προσγέγραπται χρόνος ὅντινα δεῖ ἄρχειν. ἐπιγράψαι δὲ 25 

τοῖς μὲν νῦν κειμένοις τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς τριάκοντα ἥμε- 

ρῶν" τὸ δὲ λοιπόν, ὃς ἂν 5 τυγχάνῃ γραμματεύων, προσγραφέτω 
παραχρῆμα P τὸν νόμον κύριον εἶναι ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἐτέθη. 

Καλῶς ἐχόντων “τῶν νόμων, ὦ ἄνδρες δικασταῖΐ, τῶν 714 
ε ε, ε * ε * ὑπαρχόντων, " ὅδε ὁ νῦν ἀνωγνωσθεὶς νόμος ὡσπερεὶ δὲώ- 

΄ » ᾽ 7 7 αν Ὁ 
ρίσε καὶ βεβαιοτέρους ἐποίησεν αὐτούς. κελεύει γὰρ ἕκω- 

" 4ἘῸ ε ΄ δὲ τ 7 7 *X ͵΄ 

στον ἀφ ἡς ἡμέρως ἐτέθη κύριον civcu, πλήν εἰ τῶ "χρόνος 5 
4 λ 4 —* Ν 

προσγεγρώπτωι, τούτῳ δὲ τὸν γεγρώμμενον ἄρχειν. διὰ 
7 “ * »“Ἥ ͵ 5 7 — Ν δὲ 

τες ὁτε πολλοῖς τῶν νόμων " προσεγεγρῥῶσπτο “᾿ τὸν θὲ 
7 JF 7 δ... ὕ«(, * ἣν 88 ᾽᾽ 

γομψον εἰνων κυρίον τόνδ᾽ ro τοῦ βέετῶ τον γὺν αρχοντ φῶ. 

.“ X 7 ε 2 7 7 Ν 7 

κι ὕστερον δὲ γράφων ἡ ὁ τιθεὶς ἐπὶ τούτοις τόνδε " τὸν νόμον, 

ὁ περὶ post πλὴν ΟΠ]. 8. post Ὁ Alterum λέγε om. Κ. 5. 
καὶ om. Κ. 8. 9 τυγχάνῃ] τυγχάνοι 8. * 

“ ὅλος] ὅλως F. ν. οἵ pr. k. Ρ τὸν νόμον] τῶν νόμων v. 
Γ μὲν γάρ om. pr. S. 4 τῶν νόμων ---- τῶν ὑπαρχόντων 
s ἐστιν} ἐστιν ὅδε γε Ἐς v. --τῶν ὑπαρχόντων νόμων F. ν, 
ἢ ταῦτα] τούτωι ὃ, ᾿ ὅδε δ] ὁ δὲ 85. 
᾿ δ᾽ οηι, F.r. v. δὲ τοὺς νόμους ὃ. δ προσεγέγραπτο προσγέγραπτο 
Κ ἀκούοντες] ἀκούσαντες V. Ok. O. προσγέγραπται Κ. τ΄ 5. V. 

τοὺς νόμους ἀκούσαντες Υ. ἴ ὁ τιθεὶς ἐπὶ τούτοις] ἐπὶ τούτοις 
᾿ Λέγε τοὺς νόμους om. S. r. λέγε ὁ τιθεὶς k. 5. 

om. V.v. ἢ τὸν post τόνδε οἵη, k. 
Ἢ αὐτοὺς omnes. 

-.- εν 
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τὸν ἀνεγνωσ μένον, οὐκ ἐνόμωζε δίκαιον εἶναι τοὺς αὐτοὺς το 
τῶν νόμων "ἀναγεγραμμένους ὕστερον ἢ ἐτέθησαν κυρίους 
εἶναι: ἀνενεγ κεὶν ἐσὶ. »ὴν ἡμέραν, ἀφ᾽ ἧς ἐτέθησαν, καὶ 

352 πρότερον ποιῆσαι χυρίους ἢ ὁ θεὶς ἕκαστον ἠξίωσιν. τούτῳ 
μώτοι τῷ νόμῳ σκέψασθε ὡς ἐναντίος ἐ ἐστὶν ἂν. οὗτος ες 

σϑ καὶ οὐδὲ τά ὥμσιν, ἄρχοτα προσγράψας ἀφ᾽ οὖ, ἀν 
λὼ πεποίηκεν οὖ μόνον " πρὸ τῆς ἡμέρας ἐὲν ἡ τέβεικε κύ- 20 

ριον τὸν νόμον, ἀλλὼ καὶ πρὸ τοῦ γενάαθαι. τὼ ἡμῶν" 

ἀόριστον γὰρ ἅ —— τὸν παρεληλυθότα. προσπεριείληφε 
Ε χρόνον. καίτοι " χρὴν σε, ὦ Τιμόκρατες, ἢ τοῦτον μὴ 

᾿ γράφειν ἢ ἐκῶνον λύειν, οὐχ; ἵνα ὃ βούλει σὺ γέηται,ες 

——** πράγματα ἢ συνταράξαι. Λέγε ἄλλον νόμον. 
—XRX ΝΟΜΟΣ. 

54 — τῷ τῶν ἀτίμων, ὅπως χρὴ ἐπιτίμους αὐτοὺς εἶναι, μηδὲ 

τῶν ὀφειλόντων τοῖς θεοῖς ἢ τῷ ᾿ δημοσίῳ τὰ τῷ ᾿Αθηναίων γ1ς 

τοῦ ὀφλήματος ἢ τάξεως, ἐὰν μὴ ψηφισαμένων 
᾿Ν »ν τὴν ἄδειαν πρῶτον, μὴ ἔλαττον ἑξαχισχιλίων, οἷς ἂν 

ὄττ ΠΤ τινα εδεμβμρρανίλα τότε δ᾽ ἐξεῖναι χρηματίξειν καϑ᾽ ὅ τι ς 

τᾶς τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ δοκῇ. 
55. ἴΑλλος " οὗτος νόμος, οὐπ ὄν. πο τῶν τἀξίμαν 

» οὐδὲ τῶν τῶν ὀφειλόντων λέγειν οὐδὲ χρηματίζειν περὶ ἀφέ- 

— —— ——— ὃ χρῆν} ἐχρῆν 5. 
5. γεγραμμένης γ- ! πάντα) πάντως τ. 

— 2*— F.v x σινταράξα,} συνταραχϑὴ ἵκ. 5. 
μέντοι͵ πος εἴ γ». F.r. 
- om. pr. O. ἐ δημοσίῳ) ϑήμφ 5. εἱ γρ. 5. τ. 
ὑπ μοι κα π᾿ τῷ ᾿Αθηναίων) τῶν ἀθηναίων 
“ καὶ ante εἴ οι», 8. 8, R. 
4 λέγων ον". k. 5. οὗτος} οὑτοσὶ ἶκ, κ, 
- «οὐ ἀπὺ F. ν. 9 οὐκ ἐῶν ὁ κελείων 5. 
ἐν οἷν, k. Ρ οὐδὲ τῶν} οὐδὲ περὶ τῶν Υ. Ο, 
5. χρόνων οἵη, k. 
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σεως τῶν ὀφλημάτων “ οὐδὲ τάξεως, ἐὰν μὴ τῆς ἀδείας 

δοθείσης, καὶ ταύτης μὴ ἔλαττον ἢ ἑξακισχιλίων ψηφι- το 

σωμένων. " οὗτος " δ᾽ ἔγραψεν ἄντικρυς, καὶ εἴ τινι τῶν 

ὀφειλόντων ᾧ δεσμοῦ ΐ ἵναι τὴν ἄ μου προστετίμηται, εἰνῶι τὴν ἀφεσὶν πο- 

— ἃς δέ ⸗ εθέντος οὐδενὸς ρισωμένῳω τοὺς “εγγυησομένους, οὐ προτεθέντος 

56 περὶ τούτων, οὐδὲ δοθείσης ἀδείας λέγειν. καὶ ὁ μὲν νό-- 
ἠδ" — δὰ Ν 44 “ 7 δι ε ΕΝ 

μος, οὐδ᾽ ἐπειθὼν τὴν ἄδειαν εὕρηταίΐ τις, ἔδωκεν ὡς ὧν 15 

βούληται πράττειν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ 

δοκῆ" τῷ δ᾽ οὐκ ἀπέχρησε " τοῦτ᾽ ἀδικεῖν μόνον, εἰ μὴ 
δοθ τ y * 24 —2 4, τ ν ᾽ ΄ Ν 7 
οθείσης “ τῆς ἀδείας λέγει καὶ νόμον εἰσῴερει πτερὶ τού- 

των, ἀλλὰ καὶ προσέτι οὐκ εἰς τὴν βουλήν, * οὐκ εἰς τὸν 20 

δῆμον εἰπὼν περὶ τούτων οὐδέν, ἐν παρωβύστῳ, τῆς βου- 
΄-“ο J ΄ »" ,᾿ »ὺ ΄ς Ν ε ἈΝ « 

λης μὲν αφειμενης, τῶν δ᾽ ἄλλων διὰ τὴν εορτῆν ἱερομή- 
7 τ ὁ Ὁ. λάβ ΩΝ. εἶν — ἐς,» 

57 γῶν ᾿ ἀγόντων, ροώ νόμον εἰσήνεγκεν. καίτοι “χρὴν 
7 x 4 J— 7 7 δ, ἃ —— " 

σε, Τιμόκρατες, εἰθότω “ τὸν νόμον τόνθε ὃν ἀνεγνων, εἰ 

τι δίκαιον εβούλου πράττειν, πρῶτον μὲν πρόσοδον γρά- 25 

ψασθαι πρὸς τὴν βουλήν, εἶτα τῷ δήμῳ διωλεχθῆναι, 

" καὶ οὕτως, εἰ πᾶσιν ᾿Αθηναίοις ἐδόκει, γράφειν καὶ νο- 

μοθετεῖν περὶ τούτων, καὶ τότε τοὺς χρόνους ἀνωμείναντα 
τοὺς ἐκ τῶν νόμων, ἵνώ τοῦτον τὸν ' τρόπον πράττων, εἰ 7 τό 

καί τις ἐπεχείρει δεικνύειν οὐκ ἐπιτήδειον ὄντα τῇ πόλει 

τὸν νόμον, μὴ οὖν ἐπιβουλεύειν γ᾽ ὅ ἐδόκεις ἀλλὼ γνώμη 

8 διωμαρτὼν ἀποτυχεῖν. γὺν δὲ τῷ λάθρω " καὶ ταχὺ καὶ 

4 οὐδὲ τάξεως] ἢ τάξεως Κκ.Υ.5.ν. Ὁ νόμον] τὸν νόμον K. Γ. 8. - 
Τ᾿ οὗτος] ὁ Κ. om. 8. ς χρῆν) ἐχρῆν Κ. 8. 
5 δ᾽ ἔγραψεν) ἀνέγραψεν 5. d τὸν νόμον τόνδε] τόνδε τὸν νόμον 
t δεσμοῦ] δεσμοὺς τ. om. K. 5. X.O. 
v ἀγγνησομένου)] ἐγγνησαμένους e καὶ οὕτως] καιθ᾽ οὕτως ὃ. καὶ 

k. 5 τόθ᾽ οὕτως ἘΝτ. 
x τοῦτ᾽ τῷτ᾽ τ. τρόπον 
ἡ τῆς ante ἀδείας om. Κ. Γ΄. 5. Γ τρόπον νόμων r. 
2 οὐκ εἰς τὸν δῆμον] ἀλλ᾽ εἰς τὸν Β. ἐδόκεις δοκῇς r. 

δῆμον. " καὶ ante ταχὺ ΟΠ]. Γ΄. 
ἃ ἀγόντων ante διὰ ponunt Κ. 8. 
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παρὰ τοὺς νόμους ̓ ἐμβαλεῖν τὸν — τοὺς γόμους ς 
κ καὶ μὴ θεῖναι πᾶσαν ἀφήρησαι σαυτοῦ ᾿τὴν συγγνώ- 

μην᾽ τοῖς γὰρ " ἄκουσιν ἁμαρτοῦσι μέτεστι συγγνώμης, 
οὐ τοὺς " ἐπιβουλεύσασιν, ὃ σὺ νῦν εἴληψαι ποιῶν. ἀλλὰ 
γὰρ αὐτίκα ἐρῶ περὶ τούτων. γῦν δ᾽ ἀναγίγνωσκε τὸν το 

ἑξῆς νόμον. 
ΝΟΜΟΣ. 

δ... Ἐὰν δέ τις ἱκετεύῃ ἐν τῇ βουλῇ ἣ ἐν τῷ δήμῳ περὶ ὧν δικα- 

᾿ στήριον ἢ ο ἡ βουλὴ ἢ ὁ δῆμος κατέγνω, ἐὰν μὲν αὐτὸς Ρ ὁ ὄρλων 
᾿ “8 ἰκοτεύῃ πρὶν ἐχτῖσαι, ἔνδειξιν εἶναι τ αὐτοῦ, καθάπερ ἐάν τις κ5 
οὐδ, νὐ διρισίῳ ἡλιάξηταν ἐὰν δ᾽ ἄλλος ὑπὲρ τοῦ "ὠφλη- 
- κότος ἱκετεύῃ πρὶν ἐκτῖσαι, δημοσία ἴστω αὐτοῦ ἡ οὐσία ἃ πᾶσα. 

᾿ ἐὰν δέ τις * τῶν προέδρων δῷ τινὶ τὴν ἐπιχειροτονίαν, ἣ αὐτῷ τῷ 
᾿ ὠὐρληκότι ἢ ἄλλῳ ὑπὲρ ἐκείνου, πρὶν ἐχτῖσαι, ἄτιμος ἔστω. 20 

“Ἔστι μὲ ἔργον, ὦ ὦ ἄνδρες δικασταΐ, εἰ περὶ πάντων 
᾿ νόμων, οἷς οὗτος ἐναντίον εἰσενήνοχεν, ἐροῦμεν ἄξιον 
δέ, εἴπερ περί "του καὶ ἄλλου, καὶ περὶ τοῦδε ὃν νῦν 

"ἀνέγνω διελθεῖν. ὁ γὰρ τὸν νόμον τοῦτον, ὦ ἄνδρες :ς 
ἀν ἀρόδ βὲὶς ἤδει τὴν φιλανθρωπίαν καὶ τὴν πραότητα 

τὴν ὑμετέραν, καὶ διὼ ταύτην ἑώρα “ περὶ πολλῶν ὑμᾶς 
δι ἑκόντας ἤδη ποτὲ μεγάλα ζημιωθέντας. βουλόμενος δὴ 

μηδεμίαν πρόφασιν τοῦ τὰ κοινὰ “ κακῶς ἔχειν ὑπολι- 
πεν, τοὺς μετὰ τῶν νόμων κρίσει καὶ δικαστηρίῳ μὴ δὲ- 717 

δος γυναι ——— r.s. v. 
ante ——— 

π ἄκουσιν ἁμαρτοῦσινἾ ἄκουσιν 5" ὅσα] ara⸗a 8. Υ, Ο. τὶ ν. 
ἁμαρτάνουσι . 5. ἀκουσίως ἁμαρτά- * τῶν οἵ, k. 5. 
νουσὶ γρ. F. 5, Υ εἴπερ] εἰ 8. Υ. Ο. τ. 

5. ἐπιβουλεύσασινἾ ἐπιβουλεύουσιν " τοῦ τούτου pr. O. 
κ, 5. 8 ἀνέγνων 5. 
—— οι, . .Υ.Ο.ν, δ λΑδραξω} ὅμκασταί τ᾿ 
ΟΡ ὁ βηΐᾳ 

— ἱκετεύσῃ ἴα. 4 κακῶς} καλῶς τ. 
᾿ αὐτοῦ} κατ᾿ αὐτοῦ Β.Ύ.Ο. Κ. 
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καίω ποιξὶν " ἐγνωσμένους οὐκ ὥετο δεῖν τῆς εὐηθείας τῆς 
ε ΄ " . 

᾿ὑμετέρας ἀπολαύειν, τὸ δένσθαι καὶ μετὰ συμφοβᾶς 
ε * ᾽ 7 » γε" » * Φ * ἱκετεύειν ἔχοντας ἀφορμήν, ἀλλ᾽ ὅλως ἀπεῖπε μήτ᾽ αὐτῷ 

ἌΆάν.. Ψ Ψ ε 7 7 ΄ . “ 

Μὴτ ἀλλὼω μηδενὶ μήθ ἐκετεύειν μήτε ὅ λέγειν ⸗ ὑπὲρ τῶν ς 

62 τοιούτων, ἀλλὰ ποιέῖν τὰ δίκαια σιγῇ. εἰ τοίνυν τις 

' ἔροιθ᾽ ὑμᾶς ποτέροις " μᾶλλον ἂν εἰκότως ποιήσαιϊθ᾽ ὁτί- 
»"ἭὝὋ » ͵΄ὕ ἊΝ ὦν Ὗ 79 ἡ ͵7 ᾿ 
ουν, τοῖς δεομένοις ἡ τοῖς ἐπίταττουσιν, οἶδ᾽ ὅτι φήσαιτ 
ἊΝ -“ ΄ Ν Ν Ν * δ᾽ ῳ ὁ 
ἂν τοῖς δεομένοις" τὸ μὲν γὰρ χρηστῶν, τὸ δ᾽ ἀνάνδρων το 

ἀνθρώπων ἔργον ἐστίν. οὐκοῦν οἱ νόμοι μὲν ἅπαντες προσ- 
— ? πὸ δ 
τάττουσιν ἃ χρὴ ποιεῖν, οἱ τιθέντες δὲ τὰς ἱκετηρίας 

͵΄ Ἂ ε ᾽ - κα : 

δέονται. εἰ τοίνυν ἱκετεύειν οὐκ ἔξεστιν, ἦ ποὺ ' νόμον γ᾽ 
41 Α " ᾽ ΄ 4 δ Ν ᾽ "“ Ἢ 
ἐπίταγμα ἔχοντα εἰσφέρειν; ἐγὼ μὲν οὐκ οἴομαι. καὶ 

—* 9— - Ἀ .Ἂ »» . ᾿ 

γὰρ αἰσχρόν, περὶ ὧν μηδὲ χαρίζεσθαι δεῖν ὑπειλήφατε, τ5 

περὶ τούτων ἀκόντων ὑμῶν ἐῶν, ἅ τινες βούλονται, — * 
χβῆναι. ; 

᾿ς Λέγε τὸν μετὰ τοῦτον Ἦ —* 
ΝΟΜΟΣ. 

Ὅσων δίκη πρότερον ἐγένετο τι ἢ ο εὐθῦνα ἢ διαδικασία. πε 20 
του ἐν δικαστηρίῳ, ἢ Ρ ἰδία ἢ δημοσία, ἢ τὸ δημόσιον ἀπέδοτο, μὴ 

εἰσάγειν περὶ τούτων εἰς τὸ δικαστήριον μηδ᾽ ἐπιψηφίδειν τῶν ἀρ-. 
χόντων μηδένα, μηδὲ κατηγορεῖν ἐώντων ἃ οὐκ ἐῶσιν οἱ νόμοι. 

64 Τιμοκράτης τοίνυν, ὥσπερ μαρτυρίαν ὧν ἀδικεϊ γρά- 

φων, εὐθὺς ἀρχόμενος τοῦ νόμου τἀναντία ἔθηκε τούτοις. 1:5 

4 ὁ μέν γε οὐκ ἐῶ, περὶ ὧν ἂν ἅπαξ γνῷ " δικαστήριον, 

"πάλιν χρηματίζειν. ὁ δ᾽ ἔγρωψνε, καὶ εἴ τινι προστετί- 
e ἐγνωσμένους οὐκ ᾧετο) ἐγνωσ- primum om. Γ΄, 

μένος οὐκ ἠνείχετο Anecd. p. ΟἹ, Ὁ εὐθῦνα} εὔθυνα V.r. 8. εὐθύνα 
24. O. 

Γ ὑμετέρας] ἡμετέρας τ. Ρ Ἰδία ἢ δημοσία] ἰδίαι ἢ δημοσίαι 
8. λέγειν} κελεύειν O. 8.V. δ 
Ὁ ὑπὲρ] περὶ Υ. 4 δ] ὃς ΓΤ, 
' ἔροιθ᾽ ἐροῖθ᾽ 8, ᾿ δικαστήριον} τὸ ἜΠΗ ΤΙΣ F. 
Κ μᾶλλον ἄν] ἄν μᾶλλον Υ. Κι τ, 5. ν. 
Ἰ νόμον} νόμου 8. " πάλιν ΟΠ]. 8. 
τὸ ἐφεξῆς] ἐφεξῆς νόμον V. O. k.s. 

ὙΎῸ» ΨΡ ΨΨΟΝΨ ὙΨ ΨΜΙΌΝΝ 
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ἍΜητᾶι κατὰ νόμον ἢ κατὰ Ψήφισμα, τὸν δῆμον τούτω 

χρηματίζειν, ὅπως ἃ μὲν " ἔγνω τὸ δικαστήριον " λυβήσε- 718 

ται, "καταστήσει δ᾽ ἐγγυητὼς " ὁ " ὄφλων. καὶ ὁ μὲν 

τ γόμος μηδ᾽ ἐπιψηφίζειν φησὶ τῶν ἀρχόντων παρὰ ταῦτα 
μηδένα" ὁ δ᾽ ἔγραψε τοῖς πράδροισ ἐπάναγκες; ἐάν τις 
καθιστῇ, “προσάγειν, καὶ προσέγρανψγεν “ὁπότ᾽ ἄν τις - 

τς γε βούληται." 
ὅς “ Λέγε ἕτερον νόμον. 

— απ ΝΑ 

τ ρς ἡμαΐθδυνοι .... ΝΟΜΟΣ. 
Τὰς δίκας καὶ τὰς διαίτας, ὅσαι ἐγένοντο Ὁ ἐπὶ τοῖς νόμοις ἐν 

δημοκρατουμένῃ “ τῇ πόλει, κυρίας εἶναι. 

᾿ Οὔ ὁ φησι Τιμοκράτης, οὔκουν “ ὁπόσοις γ᾽ ὧν δεσμοῦ το 

— — 
— ΝΣ 

ΝΟΜΟΣ. 
τ᾽ διό δ ῥμὶ: τῶν τιρμάκονν᾽ ἐπράχθη ἢ. εδίκη ἐδικάσϑη, ἢ 
οὐδίᾳ ἣ δημοσίᾳ, ἄκυρα εἶναι. 

, 66 ̓Ἐπίσχες. Εἰπέ μοι, τί δεινότατον " πάντες ἂν ἀκού- ις 

". ;. σαντες φήσαιτε, καὶ * — — — — * ἀπεύξαισθε; οὐχὶ 
᾿ 

ταῦτα τὰ πράγματα, ἅπερ 4 ἐπὶ τῶν τριάκοντα, μὴ 

γενέσθαι: ; ἔγωγ᾽ οἶμαι. ὁ γοῦν νόμος οὑτοσὶ εὐλαβού- 

μένος, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τὸ τοιοῦτον ἀπεῖπε τὰ πραχθέντα 30 
Ar⸗ ἐκείνων μὴ κύρια εἶναι. οὑτοσὶ τοίγυν τὴν αὐτὴν 

: ,. 

υ  ϑήσετα, Ο. 4 * γι δ. ὁπόσοις τ. 
ἃ καταστήσει.) καταστήσῃ ὃ. k. α . ἃ. 

τι8. τ « δίκη] δίκην Ε. 
Υ ὁ οι. F. — ὅτων ἐς Κι, 5. 

, Ain γρ. ὃ, 
— ἤρις τι ἐμεωσ κοι ᾿ ἂν] ἂν μάλιστα Ἐ.5.ν. 
——2**2 om.r. 

ο Β ῥκὶ τοῖς νόμοις ὁπ), r. πὸ οὗτοσὶ]) οὑτοσὶν 5. 
“ σῇ οἷν, v. 5 ἐπ᾽ ἐκείνων οὐ, Κι. 5. 

ἐγ 4 φησι) φησὶ F. φήσει γρ. 8. 
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κατέγνω παρανομίαν τῶν ἐπὶ τῆς δημοκρατίας πεπραγ- 

μένων, ἥνπερ “ τῶν ἐπ᾿ ἐκείνων ὑμέϊς᾽ ὁμοίως γοῦν ἄκυ- 
»“» 7 7 7— ᾿ — "»" 

ὄγρα ποιέϊ. καίτοι τί φήσομεν, ὦ ἄνδρες Αβθηναῖοι, τοῦ-- 

τον ἃ κύριον τὸν νόμον ἐάσαντες γενέσθαι ; πότερον τὼ δὲ- 25 

καστήρια, ἃ δημοκρατουμένης τῆς πόλεως ἐκ τῶν ὀμω- 

μοκότων "πληροῦτωι, ταὐτὼ ἀδικήματα τοῖς ἐπὶ τῶν 
᾽ »“» »Ὕ ᾿᾽ » * 

τριάκοντα ἀδὲκεῖν; καὶ πῶς οὐ δεινόν; ἀλλὰ δικαίως 

"ἐψηφίσθαι; τίνος οὖν " ἕνεκα τὸν " λύσοντω ταῦτω νόμον 

θέσθαι φήσομεν ; πλὴν εἰ " μὴ τοῦτό τις ὑ εἴποι, μανέντες" 710 
» Ν Ν᾽ — 
ὠλλο γῶρ οὐκ ἐστιν εἰπεῖν. 

68 Λέγ᾽ " ἄλλον νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. 
ἃ Μηδὲ νόμον ἐξεῖναι ἐπ᾽ ἀνδρὶ θεῖναι, Ὁ ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ 5 

πᾶσιν ᾿Αθηναίοις τιθῇ, ψηφισαμένων μὴ ἔλαττον ἑξακισχιλίων, 
οἷς ἂν δόξῃ κρύβδην ψηφιξομένοις. 

ὅς Οὐκ ἐᾷ νόμον ἀλλ᾽ ἢ τὸν αὐτὸν τιθέναι κατὼ “ τῶν 
πολιτῶν πάντων, κωλῶς καὶ δημοτικῶς λέγων. ὥσπερ 

Ν »ἭἬ τ ͵΄7 » ΄ ἃ ὧν ὰ - 
γαᾶρ τῆς ὥλλης πολιτείως ἰσοὸν μέτεστιν ἐεκώστω, “ ουτῶ τὸ 

καὶ τούτων ἴσον μετέχειν ἕκαστον ἀξιοῖ. δὲ οὺς μὲν τοῖ- 
γυν οὗτος εἰσέφερε “ τὸν νόμον, ἶ ὑμέϊς οὐδὲν ἐμοῦ χιέϊρον 

* —* δὲ 7 ἄν" ξ « ͵7 εἶ δ ὡς 

γιγνωσκετε ἄνευ θὲ τούτων αὑτὸς “ ὡμολόγησε μὴ επὶ 

πᾶσι τὸν αὐτὸν τεθεικέναι, πλὴν περὶ τῶν τελωνῶν καὶ 

τῶν μισθουμένων καὶ τῶν τούτων ἐγγυητῶν χρῆσθαι προσ-τ5 

9 τῶν δηΐθ ἐπ᾽ om. F. 5. V. O. ἃ Μηδὲ] μηδένα Ο. τ. 
k. Τ᾿ 8. Ὁ ξὰν----πᾶσιν om. 8, qui οἷς pro 

Ρ τῇ γε 8. et pr. k. τί γε οοΥ-ὀ ᾿Αθηναίοις. 
rectus k. ᾿ Ὁ χῶν πολιτῶν πάντων) πάντων 

4 κύριον} κύριον εἶναι γ΄. τῶν πολιτῶν K. 8. 
Τ᾿ πληροῦται) πληροῦτε 8. d οὕτω-ττἕκαστον om. kK. 85. οὕτω 
5 ἐψηφίσθα,] ἐψήφισθε 8. καὶ περὶ τούτου rec. margo k. 
t ἕνεκα] εἵνεκα Υ. e τὸν νόμον om. S. 8. et pr. k. 
ἃ λύσοντα λύσαντα γ΄. Γ ὑμεῖς οὐδὲν} οὐδὲν ὑμεῖς Κα, 8. 
x μὴ om. S. 8. ὡμολόγησε] ὡμολόγηκε Ὑ,0. 
Υ εἴποι] εἴπη k. k.r. 8. ἐν 
2 ἄλλον] ἕτερον Κ. 8. 



βέγχο; γα. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

γράψας τῷ νόμῳ. οὐκοῦν ὁπότ᾽ εἰσί τινες οὺς ἀφορίζεις, 
ΟΝ οὐκ ἂν ἔτι εἴης ἐπὶ πᾶσι τὸν αὐτὸν τεθεικώς. καὶ μὴν 

ὅσοις δεσμοῦ προστιμᾶται, οὐδ᾽ Νὰ πα Φ Δ 

ἰκδικεῖρό. γ᾽ δὲν ἴσως, ὡς, 
ἐ τούτων ἢ μάλιστα ἢ τὰ μέγιστα ἀδικοῦσιν οἱ τελῶναι, 50 

δίδωσιν. ἀλλ 

ως αὐτοῖς μὴ μεταδοῦναι, τοῦ νόμου. πολὺ γὰρ 
δήπου μᾶλλον οἱ προδιδόντες τι τῶν ᾿ κοινῶν, οἱ 

νέας “ κακοῖντες, " οἱ μὴ “ καθαρὰς τὰς χεῖρας ἔχοντες, 
εἰσιόντες δ᾽ εἰς τὴν ἀγοράν, ἀδικοῦσιν. εἷς ἅπασιν οἱ μὲν τς 

᾿ ὑπάρχοντες νό νόμοι δεσμὸν προλέγουσιν; ὁ δὲ σὸς λελύσθαι 
ἐνταῦθα πάλιν καταμηνύεις ὑπὲρ ὧν ἐτί- 

θεις" — μὴ τελωνήσαντας ὀφείλειν αὐτοὺς ἀλλὰ 

εἰ κλόψαντας, μᾶλλον δ᾽ ἁρπάσαντας τὰ χρήματα, διὰ 

τοῦτ᾽ οὐκ ἐφρόντισας, οἶμαι, τῶν τελωγῶν. 

71 ̓  ἹΠρλλὼς δ᾽ ἄν " τις ἔχοι νόμους ἔτι καὶ καλῶς ἔχον- 

τας δεικνύναι, ἐς πᾶσιν ἐναντίος ἐστὶν ὃν οὗτος τέθεικεν. τ ΣδτΘδιι 

ἀλλ᾽ ἴσως ἐγὼ μέν, εἰ περὶ πάντων ἐρῶ, ἐξωσθήσομαι 
" περὶ τοῦ μηδ᾽ ἐπιτήδειον ὅλως ὑμῖν εἶναι τὸν νόμον εἰ- 5. 
πεν. ὑμῖν δ᾽ ὁμοίως ἔνοχος " φανέται τῇ γραφῆ, " καὶ 

γα εἰ ἑνὶ τῶν ᾿ ὄντων νόμων ἐναντίος ἐστίν. πῶς οὖν μοι 

« δοκέϊ, τοὺς μὲν ἄλλους ἐῶν, περὶ δ᾽ οὗ πρότερόν ποτ᾽ αὐ- 

Υ καὶ 

τὸς "οὗτος ἔθηκε νόμου διελθόντ᾽ ἐπ᾿ ἐκεῖνο ἰέναι τὸ μέρος 

τῆς κατηγορίας ἤδη, ως 

"γενόμενος κύριος τὴν πόλιν. Ὁ τὸ μὲν οὖν τὸς " τῶν ἀλ- 

ΚΕ Δ  ἿΝΩ» ὁ 
εἴης ἔτι ἐπὶ τ. 

"μεγάλ᾽ ἂν βλάπτοι 

τ φανεῖται, φαίνεται K. 
" καὶ εὖ εἰ καὶ ἰκ, 5. 
βθδτια ὐδὰν δύνθρνον ᾿, 6. 

ot 

οἱ τοὺς γο- 

720 

το 



802 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΙ͂Ν, 

λῶν ἐναντίον εἰ ἐσενηνοχέναι νόμον δεινὸν μέν, ἀλλ ἀλλ᾽ " ἄλλου 
δέται κατηγόρου" τὸ " δὲ τῷ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πρότερον κειμένῳ 
νόμῳ τἀναντία 'θεῖναι, τοῦτ᾽ ἤδη ποιέϊ κατήγορον αὐτὸν 

αὑτοῦ γεγενήσθαι. ἵν᾿ οὖν τοῦτ᾽ εἰδῆτε γιγνόμενον, " ἄνω: ι5 
γνώσεται τὸν νόμον ὑμῖν αὐτὸν ὃν οὗτος ἔθηκεν" ἐγὼ δὲ 
σιωπήσομαι. Λέγε. 

ΝΟΜΟΣ. 

73 Τιμοκράτης εἶπεν, ὁπόσοι ᾿Αθηναίων κατ᾽ εἰσαγγελίαν ἐκ τῆς 
βουλῆς ἣ νῦν εἰσὶν ἐν τῷ h δεσμωτηρίῳ ἢ τὸ λοιπὸν κατατεβῶσι, 20 

καὶ μὴ παραδοθῇ ἡ κατάγνωσις αὐτῶν τοῖς θεσμοθέταις ὑπὸ τοῦ 

γραμματέως τοῦ κατὰ πρυτανείαν κατὰ τὸν εἰσαγγελτικὸν γό- 

μὸν, δεδόχθαι τοῖς θεσμοθέταις ἱ εἰσάγειν τοὺς ἕνδεκα εἰς τὸ δικα- 
στήριον k [ἐντὸς] τριάκονθ᾽ ἡμερῶν ἀφ᾽ ἧς ἂν παραλάβωσιν, ἐὰν 25 

μή τι δημοσίᾳ 1 κωλύῃ, ἐὰν δὲ μή, ὅταν πρῶτον οἷόν τ᾽ ἧ. κατη- 
γορεῖν δ᾽ τι Αθηναίων τὸν βουλόμενον οἷς ἔξεστιν. ἐὰν δ᾽ ἁλῷ, τι- 
μάτω ἣ ἡλιαία περὶ αὐτοῦ, ὅ τι ἂν δοκῇ ἄξιος εἶναι παβεῖν ἢ ἀπο- 

᾿ τῖσαι. ἐὰν δ᾽ ἀργυρίου τιμηθῇ, δεδέσθω ΚΒ τέως ἂν τ ὅ τι ἂν 721 
αὐτοῦ καταγνωσθῇ. 

γ4 ᾿Ακούετε, ὦ ἄνδρες δικασταί; Λέγε αὐτόϊς 
ογρῦτο πάλιν. 

" 

ΝΟΜΟΣ. τ 
᾿Εὰν δ᾽ ἀργυρίου τιμηθῇ, δεδέσθω Ῥ τέως ἂν 4 ἐκτίσῃ. 6 

Πέπαυσο. Ἔστιν οὖν ὅπως " ἂν ἐναντιώτερώ τὶς " δύο, 

θείη τοῦ δεδέσθαι, ᾿ τέως ἂν ἐκτίσωσι, τοὺς ἁλόντας, καὶ 

τοῦ καθιστάναι τοὺς αὐτοὺς τούτους ἐγγυητὼς ἀλλὰ μὴ 

δέν; ταῦτω τοίνυν κατηγορέ! Τιμοκράτης Τιμοκράτους, io 

d ἄλλου] vd V. O. Ὁ τέως] τε ἕως 8. Κα, Υ. 8. τε ὡςν. 
δὲ τῷ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ} δ᾽ αὐτοῦ 8. 9 τοῦτο ΟΤΏ. r. 

Γ θεῖναι] τιθέναι γρ. 8. Ρ τέως] τε ὡς ὃ. τέ ὡς ν.. τε ἕως 
8 ἀναγνώσεται τὸν νόμον] τὸν νό- Κ΄ r. 8. - 

μὸν ἀνωγνώσετεγ. Ἱ ἐκτίσῃ} ἐκτίση ὅτι ἂν αὐτοῦ 
h δεσμωτηρίῳ] δικαστηρίῳ. καταγνωσθὴῆ k. 8. 
ἱ εἰσάγειν} εἰσαγαγεῖν Υ. 8. τ ἄν om. Κ. 8. 

ες Καὶ ῥγχὸς οἴη. ἶκ, 8. " δόο θείη} θείη δύο το οὐ κι 
᾿ κωλύῃ] κωλύση ν. t τέως] τε ὡς ὃ. τέ ὡς ν. τε ἕως 
τῷ ᾿Αθηναίων) ἀθηναῖον ν. k.r. 8. 



τὰ ΝΥ. 

Ρ7αῖ,γχ2.. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΆΤΟΥΣ. 803 

οὐ Διόδωρος, οὐδ᾽ ἄλλος " ὑμῶν οὐδεὶς τοσούτων ὄντων τὸ 

πλῆθος. καίτοι τίνος ἂν ὑμῶν ἀποσχέσθαι " δοκεῖ λήμ- 

ματος ἢ τί ποιεῖν ἂν ὀκνῆσαι κέρδους ἕνεκα, ὅστις ἐναντία 
αὐτὸς " ἑαυτῷ νομοθετεῖν ἠξίωσεν, " οὐδὲ τοῖς ἄλλοις τῶν ι5 

νόμων ἐώντων ; ἐμοὶ μὲν γὰρ ἕνεχ᾽ ἀναιδείας ὁ τοιοῦτος 
η6 δυκέῖ πᾶν ἂν ἑτοίμως ἔργον ποιῆσαι. ὥσπερ τοίνυν, ὦ 

ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι, τῶν περὶ τάλλα — — ὁμο- 
ιλογοῦντας ἄνευ κρίσεως κολάζειν ἢ οἱ νόμοι κελεύουσιν, 

1 οὕτω δίκαιον καὶ “τούτου, ἐπειδὴ τοὺς νόμους κακουργῶν 30 

εἴληπται, μὴ * λόγον — ἀκοῦσαι 

ὡμολόγηκε γὰρ 4 βατέρω τῶ προτέρω 

γὅμῳ 5 ἐναντίον τόδ τιβεὲὶς ἀδικεῖν. 
77 Ὅτι μὲν τοίνυν καὶ παρὰ τούτους ' τοὺς γόμους καὶ 

" παρὼ τοὺς προειρημένους, καὶ μικροῦ δέω παρὰ " πάντας ες 
εἰπέϊν τοὺς ὄντας ἐν τῇ πόλει, τέθεικε τὸν νόμον, αἴομαι 

δῆλον ἅπασιν * εἶναι. θαυμάζω δ᾽ " αὐτοῦ τί ποτε 
᾿ καὶ τολμήσει " λέγειν περὶ τούτων. οὔτε γὰρ ὡς οὐκ 

ἐναντίος ἔσθ᾽ ὁ νόμος τοῖς ἄλλοις, δεικνύειν ἕξει, οὔθ᾽ ὡς 
δὲ ἀπειρίαν ἰδιώτην ' αὐτὸν ὄντα τοῦτ᾽ ἔλαθε, δύναιτ᾽ ἂν 7.2 

πῆσαι" πάλαι γὰρ μισθῶν καὶ γράφων καὶ νόμους εἰσ-- 
γ8 φέρων ὦπται. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνό γ᾽ “ ἔνεστιν αὐτῷ, 

ἀδίκημα. μὲν εἶναι τὸ πρᾶγμα ὁμολογῆσαι, συγγνώμης 5 
δὲ τυχεῖν ἀξιοῦν" " οὐ γὰρ ἄκων οὐδ᾽ ὑπὲρ ἠτυχηκότων 

5 ὑμῶν post ὄντων ponunt Κ, 5. ε ἐναντίον οἴη, 8. 
Ἀ δικε] δικῇ τ. 5. ν΄ - Γ ποὺς νόμους οἴω. pr. V. ante 
Υ ἑαυτῷ] αὐτῶ ν. αὐτῶν. τούτους ponunt Κ. τ. 5. 
- οὐδὲ τοῖς ἄλλοις τῶν νόμων} τῶν x πάντας ἅπαντας ὃ 

νόμωι ἶκ, 5. ΣΝ Ἂν ἱ, 5. 
ἐ τούτου) 12Ὀεὶ οἴππδς τεῦτων. “. ἔμστο) ἔστιν κ.0. 
ὁ βατέρῳ] θάτερον 8. ἵκ, τ. ς, 5 οὐἽ οὐδὲ Ἐ΄ ἱκ, τ. 5. ν. 

Δ1ΨΥ1 
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; 22 » ; “ Ν 
οὐδ᾽ ὑπὲρ συγγενῶν καὶ ἀναγκαίων “ αὐτῷ τεθεικὼς φαί- 

8 * ᾽ Φ δι Ν ᾳ« ἁῇ, 7 ᾽ δι 7 
γετῶν τὸν νόμον, ὧλλ ἕκὼν ὑπὲρ μεγάλα ηἡδικηκότων 
ε "-“ ͵7 ν» » Ν " 4 — 

ὑμας, ἢ οὐδὲν προσηκόντων αὐτῷ, πλὴν εἰ μὴ συγγένεις 
« ΄ ς« ἡ 

ὑπολαμβάνειν ἃ φήσει τοὺς μισθουμένους " αὑτόν. 
» ἂν .» ιν » — * 

9. ὯὩΩς τοίνυν οὐδ᾽ ἐπιτήδειον "νόμον ὑμῶν οὐδὲ συμφέροντ᾽ 
εἰσενήνοχε, τοῦτ ἤδη πειράσομαι νυνὶ δεικνύνωι. οἴομιαι 
ἐ 4 u x2 *3 “ δε Ν 9.3 Δ" 
 πῶντας “ὧν “υμῶς ομολογήσωι δεὶν τὸν ὃ 

* 7 Ν 7 ΄ — 7 ⸗ 

ἐχοντῶ νόμον καὶ συνοίσειν μελλοντῶ τῶ πλήθει σρωτον 
Ἁ ε * * Ν μὲν ἁπλῶς καὶ πᾶσι ἢ γνωρίμως γεγράφθαι, καὶ μὴ 18 
“ » * * J 

τῷ "μὲν εἶναι ταυτὶ περὶ αὐτοῦ "νομίζειν, τῷ δὲ ταυτί. 
᾽ Ας ᾽ὔ ἃ ἣν 

ἔπειτ᾽ εἶναι δυνατὰς τὰς πράξεις, ὡς δέϊ γίγνεσθαι διὼ 
* ἁ ᾽ X J »"ἪΆ δ Ψ * δι J δέ 

του νόμου" εἰ Ὑῶρ αὖ καλως μεν “ἔχοι, μή θυνῶτὸν δὲ τι 
φι» ΑΨ Ε , 4 Ἀ ᾿ 

8ο φράζοι, εὐχῆς, οὐ νόμου διωπράττοιτ ἂν ἔργον. πρὸς δὲ 

τούτοις “ μηδενὶ τῶν ἀδικούντων φαίνεσθαι μηδεμίων ἃ δὲ- 20 
7 « ᾽΄ ν᾽ ἮΝ ͵7͵ ε 7 Ν ΄ 

δόντα ῥαστώνην. εἰ γὰρ δημοτικόν τις ὑπείληφε τὸ πρά- 
Υ ἈΝ ΟΝ — — F ΄ " 

ους εἶναι τοὺς νόμους, τίσι “τούτοις ἱπροσεξεταζέτω, κἄν- 

περ ὀρθῶς βούλητωι σκοπεῖν, εὑρήσει τοῖς κρίνεσθαι μέλ- 
⸗ -“ ΕΣ ΄ : J »“ 

λουσιν, οὐ τοῖς ἐξεληλεγμένοις" εν μεν γὰρ τόϊς ἄδηλον εἴ :ς 

τις ξἔστ᾽ ἀδίκως διαβεβλημένος, τοὺς "δὲ οὐδὲ λόγος 
ποῦν “ ε ΄ Ψ 

81 λείπεται τὸ μὴ οὐ πονηροῖς εἶνωι. τούτων τοίνυν ὧν διεεξε- 
λήλυθα ε ἐγὼ ἱγὸν οὐδ᾽ ὁτιοῦν οὗτος ἔχων ὁ νόμος φανγι: 

σεται, τἀναντία δ᾽ — ς πάντω. πολλαχόθεν μὲν οὖν ἄν 

o αὐτῷ] αὐτὸς k. V.O.k.r.s v. 
Ρ οὐδὲν] καὶ —* rec. Ὁ. Κ. a νομίζει» γνωρίζειν 8. 

Ὀ ἔχοι] ἔχει. 
ἧς φήσει] * τ, φησὶν 8. V. ο. ς μηδεν}]} οὐδὲν) ΟΝ οἵ ΡΥ. v. 

τ αὐτ' ὑπ »δοὰ ἃ διδόντα] διδόντων 8. 
δι ΝΗ ἀδν e τούτοις] τούτους ὕ, .. 

: — ** —————— Γ προσεξέεταζέτω] —— 8. 
" πάντας] ἅπαντας 8. ἀκ νοι. 

χ ἄν οὔχ, 5. V. O.r. — — 
)] νυνὶ Κα, 8. Υ ὑμᾶς om. F. v. ——— 

ἡ γνωρίμως} ὁμοίως γνωρίμως P. 



 ΌΖΧΕ  , -σΌῸΌῸ. .Ἥ----- 

Ρ' 753,744. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 805 

τις ἔχοι τῶτο ' διδάσκειν, μάλιστα δὲ τὸν νόμον αὐτὸν ὃν 713 

πέθεικε διεξιών. ἔστι γὰρ οὐ τὸ μὲν αὐτοῦ καλῶς κεί- 
μένον τὸ δὲ ἡμαρτημένον, ἀλλ᾽ "ὅλος ἐξ ἀρχῆς, ἀπὸ "τῆς 
πρώτης συλλαβης μέχρι τῆς τελευταίας, ἐφ᾽ οὐμὴν κεέῖ- 

ται. λαβὲ δ᾽ αὐτῶς τὴν γραφὴν Ρ αὐτήν, καὶ μέχρι. τοῦ: 
* μέρους ἀνάγνωθι τὶ τὸν — ῥᾷστα γὰρ οὕτως ἐγώ 
τε διδάξω κα καὶ ὑμεῖς μαθήσεσθ' ἃ λέγω. 

διιεγας. ΝΟΜΟΣ. 
* Ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος πρώτης πρυτανείας 4 δωδεκάτῃ, τῶν προ- τὸ 
᾿ς ἄξρων ἐπεψήφισεν ᾿Αριστοκλῆς Μυῤῥινούσιος, Τιμοκράτης εἶπε, 

᾿ καὶ εἶ τινι τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ προστετίμηται κατὰ νόμον 
᾿ ἢ χατὰ Ψήφισμα δεσμοῦ ἢ τὸ λοιπὸν προστιμηθῇ, εἶναι αὐτῷ ἣ ιϑ 
᾿ ἄλλῳ ὑπὲρ ἐχείνου ἐγγνητὰς καταστῆσαι. 

᾿ς Ἐπίσχες" αὐτίκα γὰρ καθ ἕκαστον “ ἀναγνώσει. 

83 Τουτὶ πάντων, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῶν γεγραμμένων ἐν 
τῷ νόμῳ σχεδόν ἐστι δεινότατον. οἴομαι γὰρ "οὐδένα ᾿ ἀν- 
θρώπων. ἄλλον τολμῆσαι, νόμον εἰσφέροντα ἐπὶ τῷ χρη 

'σθαι τοὺς πολίτας αὐτῷ, τὰς κατὰ τοὺς πρότερον χυρίοὺς 

νόμους κρίσεις γεγενημένας ἐπιχειρῆσαι λύειν. τοῦτὸ τοῖ- 

οἱ ενῦν οὑτοσὶ Τιμοκῥάτης ἀναιδῶς καὶ " οὐδ᾽ " ἀποχρυψά- 

μενος πεποίηκε, γράψας διαῤῥήδην “καὶ εἴ τινι τῶν ἐς 
" ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ προστετίμηται κατὰ νόμον ἢ 

84: χατὰ Ψήφισμα δεσμοῦ ἢ τὸ λοιπὸν προστιμηθῇ." περὶ 
μὲν δὴ τῶν μελλόντων εἴ τι δίκαιον. ἔπεισεν ὑμᾶς, " οὐκ 
ἂν ἠδίκει" περὶ δ᾽ ὧν. δικαστήριον. ἔγνωκε καὶ τέλος 714 

— 
—————— ἄνθρῶπεν Ἐ. ἄνϑρω- 

: —— ὅκα δῶν F. τον. ᾿ — οὐδὲν Ὑ.0.Κιτ.5. εἰ δοτ- 

ἔκ τ Ὡς χὰ δυϑικάεν τῇς —— * —— — 
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ἔσχηκε, πῶς "οὐ δεινὰ ποιέϊ νόμον εἰσφέρων δὲ οὗ ταῦτα 

λυθήσεται ; ὥσπερ " ἂν εἴ τις ἐάσας κύριον “ τὸν τούτου 

γενέσθαι νόμον “γράψνειεν ἕτερον τοιόνδε “καὶ εἴ τινες, 
Νὴ τ ν χρήματά καὶ δεσμοῦ " πρόστετιμημένον 
"αὐτοῖς, ἐγγυητὰς κατέστησαν κατὰ 'τὸν νόμζον, μὴ 5 
“ εἶναι τὴν " διεγγύησιν αὐτοῖς, μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξεγγυᾶν 

85.“ μηδένα." ἀλλ᾽ οὔτε ταῦτα ποιήσειεν ἂν οὐδεὶς ὑγιαί- 

νων, οἴμαι, σύ τ᾽ ἐκέϊνω λύων ἠδίκεις. χρῆν γὰρ αὐτόν, 

εἰ τὸ πρᾶγμ᾽ ἐνόμιζε δίκαιον, ἐπὶ τόϊς ὕστερον γενησο- 

μένοις θεϊναι τὸν νόμον, καὶ μὴ συνενεγκόντα εἰς ταὐτὸ " τὰ το 

μέλλοντα τοῖς παρεληλυθόσι. καὶ τὰ μὴ δῆλα τοῖς φανε- 

ρόϊς ἀδικήμασιν εἶτ᾽ ἐπὶ πᾶσι γρώψναι τὴν αὐτὴν γνώ- 

μὴν. πῶς γὰρ οὐ δεινὸν τῶν αὐτῶν ἠξιωκέναι δικαίων 
τοὺς ἐξεληλεγμένους ἀδικοῦντας τὴν πόλιν πρότερον, καὶ τ 

τοὺς μηδ᾽ εἰ κρίσεως ἄξιον ἐργάσονταί τι δήλους : 

86 Καὶ μὴν κἀκεῖθεν ἴδοι τις ἂν ὡς δεινὸν πεποίηκε τὸ 

θένα! περὶ τῶν παρεληλυθότων τὸν νόμον, εἰ λογίσαιτο 
παρ᾿ αὑτῷ, τί ποτ᾽ ἐστὶν ᾧ νόμος ὀλιγαρχίας διαφέρει, 
καὶ τί δὴ ποθ᾿ οἱ μὲν ὑπὸ ἢ νόμων ἐθέλοντες ἄρχεσθαι :ο 

σώφρονες ' καὶ ἐλεύθεροι καὶ χρηστοὶ [ "πολῖται ] νομί- 

ὥονται, οἱ δ᾽ ὑπὸ τῶν ὀλιγαρχιῶν ἄνανδροι καὶ δοῦλοι. 

87 εὕροι γὰρ ἂν ὡς ἀληθῶς τοῦτο προχειρότατον, ὅτι τῶν μὲν 
Ἐν ταῖς —— —* καὶ τὼ πεπραγμένα λῦσαι 

καὶ περὶ τῶν μελλόντων ἃ ἃ ἂν αὐτῷ δοκὴ προστάξαι κύ- 1:5 

Α —E οὐχὶ ν. [ τὸν νόμον] τὸν τούτου νόμον F. v. 
Ὁ ἀν] οὖν τ΄ 8. Β διεγγύησιν) ἐγγύησιν V. O. k. 
ς τὸν τούτου γενέσθαι) γενέσθαι γ΄. . Conf. Απροά. .Ῥ: 94, 18, 

τὸν τούτου. n τὰ μέλλοντα τοῖς παρεληλυθό- ᾿ 
ἃ γράψειεν ἕτερον) ἕτερον γράψει- σι] τοῖς παρεληλυθόσι τὰ μέλλοντα τ. 

εν τ, ᾿ — ἀδικεῖν γρ. S. 
e προστετιμημένον)] προστετιμη- Κ γόμων] νόμον k. 8. 

μένων V.Or. 8. προστετιμημένου ' καὶ 2 om. Ps.V.O.v. 
ceorreetus k. τῷ [πολῖται] om. k.s. 
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ο ριός ἐστιν, οἱ δὲ νόμοι περὶ τῶν μελλόντων ἃ χρὴ γίγνε- 

σθαι φράζουσι, "μετὰ τοῦ πεῖσαι τεθέντες ὡς συνοίσουσι 

τοῖς χρωμένοις. Τιμοκράτης τοίνυν ἐν δημοκρατουμένῃ 
πον» νομοθετῶν τὴν ix τῆς ὀλιγαρχίας ἀδικίαν εἰς 

᾿ πὸν αὑτοῦ νόμον μετήνεγκε, καὶ περὶ τῶν παρεληλυθότων 725 
παν κυριώτερον τῶν καταγνόντων δικαστῶν ἠξίωσε ποιῆ- 

88. 'Καὶ οὐ τοῦτο μόνον πεποίηκεν ὑβριστικόν, ἀλλὰ καὶ 

“γέγραφεν, Ῥὴ τὸ λοιπὸν ἐάν τινι προστιμηθῆ δεσμοῦ, 
εἶναι καταστήσαντι τοὺς ἐγγυητάς, ᾿ἦ μὴν ἐκτίσειν, 9 

ἀφεῖσθαι. καίτοι χρῆν ᾿αὐτόν, εἰ τὸ δεδέσθαι δεινὸν 
ἡγεῖτο, μηδενὶ προστιμᾶν, ὃς ἂν ὑμῖν ἐγγυητὰς ᾿ καθιστῇ, 
12 νομοθετῆσαι, μὴ προλαβόντα κατεγνωκότας ὑμᾶς 
τὸν δεσμὸν μηδ᾽ ἐχθρῶς. ἡ διατεθέντα πρὸς ὑμᾶς * ιο 
ἡλωκότα τηνικαῦτα ποιεῖν τὴν ᾿ἐξεγγύησιν. νυνὶ δ᾽, 

ὥσπερ ἐνδεικνύμενος ὅτι, κἂν ὑμῖν δοκῆ δεδέσθαι τινά, 
"αὐτὸς ἀφήσει, τοῦτον τὸν τρόπον τὸν νόμον — 

89 ἀρ᾽ οὖν τῷ δυκῶ συμφέρειν » τῇ πόλει τοιοῦτος — ὃς δὲ- 
καστηρίου γνώσεως αὐτὸς κυριώτερος: ἔσται καὶ "τὰς ὑπὸ κ5 
τῶν ὀμωμοκότων γνώσεις τοῖς ἀνωμότοις προστάξει λύειν; 
ἐγὼ μὲν οὐκ οἶμαι. φαίνεται τοίνυν ὁ τούτου νόμος ταῦτ᾽ 
ἔχων ἀμφότερα. ὥστ᾽ εἴπερ ὑμῶν ἑκάστῳ μέλει τι τῆς 
πολιτείας καὶ δῶν οἴεται κυρίαν εἶναι τὴν αὑτοῦ γνώμην 

ἀ 7. 1 τοῦ πεῖσαι! μεταπεῖσαι τ. ποιεῖν τὴν ἐγγύησιν μετὰ τὸν δεσμέν, 
δ ον} γέμοντα Κ.ΒῪ. ἢ μὴν δενωω ὀφεάνθαι. ἐκύνω ἐχρῆν 

Ο.τ. αὐτὸν ν. 
N καὶ Ἐς'ν, et eorrectus O. t καθιστῇ] καϑίστη V.O. 
4 ἦ μὴν---καΐτοι om. pr. v. 5 τὸν δεσμὸν] τῶν δεσμῶν Γ΄ 5, 
τ χρῆν δ, οοἰοτὶ ἐχρῆν. ἃ διατεθέντα) διαθέντα F. 
" αὐτὸν] αὐτὸν νομοθετῆσαι μὴ Υ ποιεῖν} ποιεῖ Γ. 

προστιμᾷν δεσμὸν τοῖς καθιστῶσιν κ ἐξεγγύησιν} ἐγγίησιν ἱι. 

ἐγγνητάς, οὐχὶ δὲ μετὰ τὴν πρστί-  Ν αὐτὸς ἀφήσει] ἀφήσει αὐτὸς τ. 
μῆσιν καὶ κατάγνωσιν τῶν δικαστῶν Ὁ τὰς ὑπὸ τῶν ὁμ. γνώδει(Ἶ τὰς 
τηνικαῦτα κελεῦσαι διὰ τοῦ νόμον τῶν ὁμ. γνώμας τ.5. οἵ γρ. F. 
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8ο8 τ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Οκ. ΧΧΙΨΝ, 

περὶ ὧν ἂν *—* λυτέος καὶ οὐκ “ἑατξος :ο 

ὁ ὁ τοιοῦτος γόρυε: "κύριος ' νυνὶ γενέσθαι. 

οο Οὐ τοίνυν ἀπέχρησεν αὐτῷ τὰ δικαστήρια γῶν ποι- 

σαι τῶν προστιμημάτων, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἃ δίκαια ὡρίσατο 

αὐτὸς ἐν τῷ νόμῳ καὶ προσέταξε τοῖς ὠφληκόσίιν, οὐδὲ 15 

ταῦτα ἁπλῶς οὐδὲ ἀδόλως φανήσεται γεγραφώς, ἀλλ᾽ 

ὡς ἂν μάλιστά τις ὑμᾶς ἐξαπατήσαι καὶ παρακρού- 

οισάσθαι βουλόμενος. σκέψασθε γὰρ ὡς γέγραφεν. Τ'- 
* ὃ 7 ον αν ψΨ »" 7 “ 

— εἰπε, ——— κωὶ εἰ τινὶ τῶν ωδανν τω δυ- 

μοσίῳ πρισεετίμηται κατὰ νόμον ἢ κατὼ ψήφισμα 726 

ϑισμῶιῆ ἢ τὸ λοιπὸν προστιμηθῇ, εἶ εἶναι αὐτῷ ἢ ἄλλῳ. ὑπὲρ 
᾿ ἐκείνου ἐγγυητὰς καταστῆσαι, οὺς ἂν ὁ ἡμὸος λιιρονανῇν 

σῃ, ἤ μὴν ἐκτίσειν. ᾿ἐνθυμεῖσῷ, ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου: "καὶ 

92 τῆς καταγνώσεως : δ διεπήδησεν. ἐπὶ τὸν δῆμον, ἐκκλε-ς: 

πτῶν τὸν ἠδικηκότω καὶ τὴν παράδοσιν αὐτοῦ τὴν τὸϊς 

ἕνδεκω. ὅτίς γὰρ " ἀρχὴ παρωδώσει τὸν 'ὄφλοντω ; τίς 
— — τῶν ἐνθεκῶ παραλήψεται; κελεύοντος μὲν “τοῦ νόμου τοῦ: 

δι ον *4 αθ 7 δ τον 7 Δ Ὁ ὁ ᾿ του ἐν τῷ ' δήμῳ καθιστάναι τοὺς ἐγγυητάς, ἀδυνάτου δ᾽ το 
Ε αὐθ Ν ἢ 7 « Ν δ ΄, ν»»Ἥ 

οντὸς ἡμέρὸν “ἐκκλησίαν ὥμώ καὶ θικωστηήριον Ὑγενε- 

σθαι, οὐδαμοῦ δ᾽ ἐπιτάττοντος φυλάττειν " τέως ἂν κατα- 
93 στήση τοὺς ἐγγυητάς. καίτοι τί ποτ᾽ ἥν δὲ ὃ προσγρά- 

ψαι σαφῶς ὥκνησε “τὴν δ᾽ ἀρχὴν. τὸν ὄφλοντω φυλάτ- 

“τειν “τέως ἂν καταστήση τοὺς ἐγγυητάς :᾿ "πότερ᾽ ι5 

“οὐχὶ δίκαιον; εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντες ὧν φήσαιτε. ἀλλ᾽ 

ὩΣ — ̓, Ρ - —* in γ.  ἐῳρυροο δ 
οὗτος ὁ μῳ] δήμῳ τούτῳ γ΄. 

e κύριος om. pr. k. τὶ ἐκκλησίαν ΟΠ]. 8. et pr. k. 
Γ γυγὶ γενέσθαι] νυνὶ γίνεσθαι 8. ἢ τέως] τε ὡς ὃ. τε —* Τ,8. τέως 

γυγὶ γεγενῆσθαι Κκ.8. γενέσθαι νυνὶ ν. ἕως ἰκ. 
ἔ τίς γὰρ----ἕγδεκα om. F. 9 τέως] τε ἕως Υ. 8: τέως ἕως Κ. - 

χὴ Ρ πότερ᾽ πότερον Ε, τ᾿ ν, 

— ἀργὴ] ἀρχῇ Ο. —* —2* 
ἱ ὄφλοντα] ὀφείλοντα P. 



ῥι γ86;γαῦ. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 809 

ἐναντίον ἦν τινὶ τοῦτο νόμω ; οὐκ, ἀλλὰ "μόνον κατὰ 
"τοὺς νόμους. τί ποτ᾽ οὖν ἦν; οὐδὲν ἂν 'ἄλλο τις εὕροι, 
πλὴν ὅτι οὐχ ὅπως δώσουσι δίκην, ὧν ἂν ὑμεῖς κατα- - 

᾿ ψνῶτε, ἐσκόπει, ἀλλ᾽ ὅπως μή. 30 

94 Εἶτα "πῶς γέγραπται μετὰ ταῦτα ; καβιστάναι τοὺς 

ἐγγυητὰς ἦ μὴν "ἐκτίσειν τὸ ἀργύριον ὃ ὦφλεν. ᾿ ἐνταυβὶ 
πάλιν τῶν "μὲν " — — — 
ρηται, τῶν δ᾽ κὶ ὁσίων, ὁπόσων ἐν " τῷ γόμω διπλασιάζεται, 

- τὸ ἥμισυ. * δὴ τοῦτο ποιεῖ ; γρόψας ἀντὶ μὲν τοῦ :ς 
τιμήματος τὸ ἐργύριον, ἀντὶ δὲ τοῦ τὸ γιγνόμενον, ὃ 

95 ὦφλεν. λαφόμι δὲ τί; εἰ μὲν ἔγραψε καβθιστάνα: τοὺς 

ἐγγνητὰρ. ἦ. μὴν ἐκτίσειν τὸ τίμημα, τὸ γυγνόμμενον, προσ. 
περιειλήφει τοὺς νόμους ἄν, καθ᾽ οὺς τὰ μὲν δεκαπλᾷ τὰ , 

τ δὲ καὶ διπλᾶ γίγνεται τῶν ὀφλημώτων" ὥστε ἐκ τούτων 727 
οἦν ἀνάγκη τοῖς “ὄφλουσι τὸ γεγραμμένον “τ᾽ ἐκτίνειν 
καὶ τὰς ἐκ τῶν νόμων προσούσας ζημίας καταβάλλειν, 
γῦν δὲ τῷ γράψναι “τὴν κατάστασιν εἶναι τῶν ἐγγυητῶν 5 
“ἡ μὴν ἐκτίσειν τὸ ἀργύριον ὃ ὠφλεν᾽ ἐκ τῆς "λήξεως 

τε καὶ τῶν γραμμάτων, ἐφ᾽ ὡς ἕκαστος εἰσήχθη, " ποιεῖ τὴν 
ἔκτισιν, ἐν οἷς πᾶσιν ἁπλοῦν, ̓ὅ τις " ὦφλεν, ἀργύριον ᾿ 

οὅό Μετὰ ταῦτα τοίνυν 'τηλίκοῦτο πράγμα ἀνελὼν ἐν τῇ το 

τῶν ῥημάτων μεταθέσει προσέγραψε ““ τοὺς δὲ ** 
—— ς ὅν} SZa ree. k. 

4 ἔφλουσι ΐ v. κ 
— ——— om. ———— 
5 πῶς om. k. " Ἐ2)} δ' ἐν 5. ν. 

, ἃ ἐκτίσειν οἵη. Ργ. τ᾿ κ λήξεως) λέξως F. 8. ν. et γρ. 

Υ υοϑδὴ διαὶ ὑνάμόν. 9. εὖ F — 52 τ. 
» τις ἧστις Υ, et prar 

* om. S. post ἱερῶν ponunt κ δρλιν — 
5, 
᾽ ΜΗ͂ν χριβάτω) χειμώνων Ο. ' τηλικεῦτο} τηλικοῦτο Ε, τηλ.- 
τῷ om. 8. κεαῦτων τιν. 



810 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ΟΚκ. XXIV. 

“ὦ ἐπιχειροτονεῖν ἐπάναγκες, ὅταν τις καθιστάναι βού- 
“ λητῶι," παρὼ "πάντα τὸν νόμον οἰόμενος δεῖν. σώζειν 
τὸν ἠδικηκότα καὶ τὸν ἐν ὑμῖν ἡλωκότα. δοὺς γὰρ ὅταν 

βούληται τὴν κατάστασιν αὐτῷ τῶν ἐγγυητῶν, ἐπ᾿ ἐκείνῳ 15 

97 πεποίηκε μηδέστοτ ἐκτῖσαι μηδὲ δεθῆναι. τίς γὰρ οὐ 

ποριεῖται φαύλους ἀνθρώπους, οὃς ὅταν ὑμέϊς ἀποχειρο- 

τογήσητε “ἀπαλλάξεται ; ἐὰν γάρ τις ὡς οὐ καθιστάντα 

τοὺς ἐγγυητὼς ἀξιοῖ δεδέσθαι, ἡ φήσει καὶ καθιστάναι 
καὶ καταστήσειν, καὶ “δείξει τὸν τούτου νόμον, ὃς καθι- 20 
στάνα: μὲν ὅταν βούληται κελεύει, φυλάττειν δὲ τέως οὐ 
λέγει, οὐδ᾽, "ἂν ἀποχειροτονήσηθ' ὑμεῖς τοὺς ἐγγυητάς, 

"δεδέσθαι προστάττει, ἀλλ᾽ ὡς ἀληθῶς ὥσπερ — 
μωκόν ἐστι τοῖς ἀδικεῖν — 

9ο8 Τῶ δὲ καταστήσαντι, ὑφησί, τοὺς ἐγγυητάς, ἐὰν ἀπο- 25 

διδῷ τῇ πόλει τὸ ἀργύριον "ἐφ᾽ ᾧ κατέστησε τοὺς ἐγγυη- 
, χἀφεέσθαι τοῦ δεσμοῦ. πάλιν ἐνταῦθ᾽ ἐπέμεινεν ἐπὶ 

τοῦ κακουργήματος ὃ μικρῷ πρότερον "εἶπον, καὶ οὐκ 
ἐπελάθετο, οὐδ᾽ ἔγραψε τὸ τίμημω τὸ γιγνόμενον ἀλλὰ 

τὸ ἀργύριον ὃ ὥφλεν, ἐὰν ἀποδιδῷ, ἀφεῖσθαι τοῦ δεσμοῦ. 7.8 
99. ᾿Ἐὰν δὲ μὴ καταβάλη τἀργύριον ἢ αὐτὸς ἢ 7 οἱ ἐγ- 

γυηταὶ ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτανείας, τὸν μὲν ἐξεγγυηθέντα 
δεδέσθαι, τῶν δὲ ἐγγυητῶν δημοσίαν εἶνωι τὴν οὐσίαν. ἐν 
"δὴ τῷ τελευταίῳ τούτῳ παντελῶς αὐτὸς αὑτοῦ κατήγο- 8 
ρος, "ὼς ἀδικεῖ, γεγονὼς φανήσεται. οὐ γὰρ —* τὸ 

m ἐπιχειροτονεῖν} χειροτονεῖν k.s. t φησί] φήσει 8. — δ 
ἢ πάντα] ἅπαντα ὃ. - ἃ ἐφ᾽ ᾧ---δεσμοῦ om. V. Ο. Κ. 
ἀπαλλάξεται ἀπαλλάξετε V. r. 85. ἴῃ ima 5 apponit 8. 

Orr. B. ἀπαλλάξονται F. 8. v. x ἀφεῖσθαι 8 vulg. ἌΝ 

Ρ φήσει] φήσηι 8. εἶπον) εἶ εἶπε κ. 8. 
4 δείξει] δείξηι S. δείξειν Kk. Υ, 8. ὁ ΣΕΥ. 

᾿ ἀν] ἐὰν s. ἃ δὴ] δὲ margo O. 
5 δεδέσθαι —————— προστάτ- λ 

τει δεδέσθαι ö. Ὁ ὡς] ὡς Ε', 



ψυ νοι, 

Ρ΄γ758,γ,.9. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 811 

δεδέσθαι τινὰ τῶν πολιτῶν αἰσχρὸν ἢ δεινὸν νομίσας 
τιοο ἀπῶπε μὴ δῶν, ἀλλὰ τὸν κάιρέν, ἐν ᾧ τὸν δικηκότα 

ἐνὴν παρόντα λαβεν, ἐκκλέψας τοὔνομα “ μὲν τῆς τιμω- το 
φίας ἔλιπε τοῖς ἀδικουμένοις “ὑμῖν, τὸ δ᾽ ἔργον ἀφείλετο. 
καὶ παρ ἀκόντων ἔδωκεν ἄφεσιν τοῖς τὰ ὑμέτερα ἀξιοῦ- 
σιν ἔχειν βία, καὶ μόνον οὐ προσέγραψνε δίκην ἐξεῖναι 
λαχεῖν αὐτῶ "κατὰ τῶν δικαστῶν τῶν προστιμησάντων 

᾿ τοῦ δεσμοῦ. 
101 πολλῶν ὄντων καὶ δεινῶν ὧν ἐν τῷ νόμῳ τόθεικε, ες 

μάλιστ᾽ ἄξιόν ἐστ᾽ ἀγανακτῆσαι, βούλομαι πρὸς ὑμᾶς 
εἰπεῖν. δὶ ὅλου "γὰρ τοῦ νόμου τῷ καταστήσαντι τοὺς 
ἐγγυητὰς ἅπαντα λέγει, τῶ δὲ μὴ καθιστάντι μήτε 
βελτίους μήτε. χείρους, μήθ᾽ ὅλως προσέχοντι τὸν νοῦν ο 

ὑμῖν, οὐδεμίαν οὔτε δίκην οὔτε τιμωρίαν 'προσγέγραφεν, 
ἀλλ᾽ ἄδειαν — τοσαύτην ὅσην οἷόν τε γενέσθαι 

πλείστην. καὶ γὰρ τὸν χρόνον ὃν διώρισε, τὴν "ἐνάτην 
τοῦ πρυτανείαν, τῷ καταστήσαντι λέγει τοὺς ἐγγυητάς. γνοίη 

δ᾽ ἄν τις ἐκέϊβθεν᾽ προσέγραψνε δημοσίαν εἶναι τὴν οὐ- 5 

σίαν "τὴν τῶν ἐγγυητῶν, ἂν μήτις ἐκτίση" τοῦ δὲ " μὴ 
καταστήσαντος οὐκ ἔν; δήπουθεν ὃ ὑπάρχειν ἐγγυητάς. 

ὠὠβζρονιν ἐξ 
ὑμῶν, ἐπάναγκες ἐποίησεν, ὅταν καθιστῇ τις, δέχεσθαι" 

᾿ πρῖς δ᾽ ἀδικοῦσι τὴν πόλιν οὐδεμίαν προσέ ἀν- 
ἄγκην, ἀλλ᾽ ὥσπερ εὐεργέταις αἵρεσιν αὐτόϊς “ἔδωκεν, εἰ 710 
ον νεται 

“ ἀκεῖεε * ει - 

᾽ ἂν Ἐ᾿ν. 5 μὴ μοι οι. ῥε. 
γρσν ἢ φρο συ ν᾿ ὑπάρχειν ἐγγυητάς) ἐγγοητὰς 

ὑπάρχειν ν. 
— —— ᾿ Υ, ante αἴρεσιν 
— ponit 5, δέδωκεν k. 

*5* — ἢ μή —⏑—⏑—— 
—— τρσέγραφεν Ὁ. 



103 

104 

105 

812 ᾿ς ΔΗΜΟΣΞΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΙ͂Ν. 

Καίτοι πῶς ἂν ἀσυμφορώτερος ὑμῖν τούτου γένοιτο 
νόμος ἢ κάκιον ἔχων ; ὃς πρῶτον μὲν ᾽περὶ τῶν ἐκ τοῦ 
παρεληλυθότος χρόνου κριθέντων ἐναντία τοῖς. ὑφ᾽ ὑμῶν 

ἐγνωσμένοις προστάττει, δεύτερον δὲ περὶ τῶν μελλόντων 5 
᾽ * 2 Ν ς — κριθήσεσθαι προστιμῶν κελεύων τοὺς δικαστὰς τοὺς: ὀμω- 

'μοκότας ἄκυρω τὼ προστιμήματα ποιεῖ, πρὸς δὲ τούτοις 

ἐπιτίμους τοὺς ὀφείλοντας " οὐ τὼ προσήκοντα ἐκτίνοντώς 

καθίστησιν, ὅλως δ᾽ ἐπιδείκνυσι μάτην ὀμνύντας, τιμῶν- το 
᾽ ⸗ - » » -» 

τᾶς, δικάζοντας, ὀργιζομένους, ὥπαντω ποιοῦντως ὑμᾶς. 

"εγὼ Ὑμῖν. γάρ, εἰ Κρηίος ὁ γηδμένορ τῶν — 

εἰσέφερε τὸν νόμεον, οὐκ ἂν ἄλλον 7 τρόπον —— ἀνέ 

ψαντ' —⸗ ἢ τοῦτον. ὃ 

Ὅτι τοίνυν ὅλην — τὴν πολιτείαν καὶ ——*—* 

πάντα τὼ πράγμαθ᾽ ὁ ὁ νόμος, καὶ "πολλὰς φιλοτιμίας is 

"περιωιρεῖτωι τῆς σύλεωρ; καὶ τοῦτο ῥαδίως ὑμᾶς —— 

uabioechat. ἴ ἱστε γὰρ δήπου τοῦθ᾽, ὅτι σώζεται πολλά- 
— «λυλε ως 7 δ Ἂς ᾿ς d 7 κε των : ᾿ 

κις ἡμῶν “ἡ πόλις δία τῶς “στρωτείως καὶ τὰς ναῦυτι- ὁ 

κὰς καὶ τὰς “πεζάς, καὶ πολλὰ ' καὶ ξ καλὰ πολλάκις :ο 
3, 7 “ον ΄ ΄ Ν 

ἤδη διεπρώξασθε καὶ σώσαντές τινας καὶ τιμωρησάμενοι 
΄ ἐν 7 2. οὗ * * 

τοδικαὶ διαλλάξαντες. πῶς οὖν; ἀνάγκη " τὰ τοιαῦτω δὲοι-- ᾿ 
᾿ »“ » ' »-»“" Ἁ * * 

κέν: ἐστὶ διὰ ψηφισμάτων καὶ γόμων τοις μεν εἰσφερειν 

ἐπιτάττοντας, τοὺς δὲ τριηραρχεῖν κελεύοντως, τοὺς δὲ 
" ς ͵ δ, "-᾿ ᾽ — —2 

σλειν, τοὺς δ᾽ ἕκαστα ποιεῖν ὧν δέι. οὐκοῦν ταῦθ᾽ σσπτὼς 15 

ἰ γίγνηται, δικαστήρια "πληροῦτε καὶ 'καταγιγνώσκετε 

5. περὶ τῶν ΟὨ}. pr. k. ω στρατείας στρατιὰς ΕΟ. 

ἴ οὐ] οὐδὲ γ΄. k. r. 8. 
ἃ γὼ μὲν] ἐγῶμαι Κ. 8. ν πεζὰς] πεζικὰς k. r. 8. 
x πριάκοντ᾽ εἰσέφερε] τριάκονθ᾽ εἷς Γ καὶ post πολλὰ om. Ὁ. 

Ε καλὰ] κακὰ Ὑ.Ο.Κ.5. 
ἔφερον k. —— εἷς ἔ ἀφ ρει 8. " τὰ τοιαῦτα] ταῦτα V. ο. Κι 8. Υ τρόπον οἶμαι οἴομαι τρόπον Ν. ' γίγνηται) γίγνεται μον, 2 πολλὰς] τὰς πολλὰς K. 

λ x k. 5, 
—— παραιτεῖται γρ. F. * 4] τὶ ΤΩΣ — 

ἡ ἡμῶν) ὑμῶν ν. αγιγν 
ς ἡ πόλις om. ΡΥ. k. ἀκ 
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δισμὸν τῶν ἀκοσμούντων. σκέψασθε δὴ τὸν τοῦ καλοῦ 
κἀγαθοῦ τούτου νόμον, ὡς λυμαίνεται ταῦτα καὶ δια- 

᾿ τοῦ) φθείρει. γέγραπται γὰρ δήπου ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ, καὶ εἴ 

" πτινὶ τῶν ὀφειλόντων προστετίμηται δεσμοῦ ἢ καὶ τὸ λοι- 730 
πὸν ἢ, εἶναι καταστήσαντι ἐγγυητάς, ἦ μὴν 
ἐπὶ τῆς " ἐνάτης πρυτανείας ἐκτίσειν τὸ ἀργύριον, ἀφεῖ- 

σθα, τοῦ δεσμοῦ. τίς οὖν πόρος ἔσται; τίν ἀποσταλή- 

σεται τρόπον ἡ στρατιά; πῶς τὰ χρήματα " εἰσπράξο- ς 
“μεν, ἐὰν [" ἐς] ἕκαστος ὀφλισκάνων ἐγγυητὰς καθιστῇ 

τις κατὰ τὸν τούτου νόμον, ἀλλὰ "μὴ τὸ προσῆκον “ποιῇ; 
τοϑ ἐροῦμεν νὴ Δία τοῖς Ἕλλησι “Τιμοκράτους νόμος ἐστὶ 

“παρ᾿ ἡμῖν" ἀναμείνατ' οὖν τὴν ἐνάτην — εἶτα το 

- δε "τότ᾽ ἔξιμεν"" "τοῦτο γὰρ λοιπόν. ἂν δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν 
αὐτῶν. "ἀμύνεσθαι δέῃ, ἀρα γ᾽ οἴεσθε τοὺς — 
τῶν παρ᾿ ἡμῶν πονηρῶν ** καὶ κακουργίας ἢ ἀνα- 
ἱενέν ; ἢ τὴν πόλιν αὐτὴν ἐμποδίζοντας νόμους ἢ εἰ " θή- 
σεται καὶ τἀναντία τῶν συμφερόντων λέγοντας, " δυνή- ἐς 

τοῦ σέσθάΐ τι ποιῆσαι τῶν δεόντων; ἀλλ᾽ ἀγαπητόν, ὦ ἄν- 

δργες ̓Αθηναῖοι, εἰ πάντων καλῶς ἐχόντων ἡμῖν, καὶ μη 

δενὸς ὄντος τοιούτου νόμου, κρατοῦμεν τῶν ἐχβρῶν καὶ ταῖς 
ἐξύτησι “δυναίμεθα καὶ τοῖς τοῦ πολέμου καιροῖς ἀκο- 
λουθξν καὶ μηδενὸς ὑστερίζειν. “ἀλλὰ μὴν εἰ φαίνῃ 30 
τοιοῦτον τεθεικὼς νόμον, ὃς τὰ τοιαῦτα λυμαίνεται δὲ ὧν 

π᾿ ἐνάτης τ, νυὶς. ἐννάτης. Υ ἀναμενεῖν) Ἰωλυτὶ ἀναμένειν. 
* 2 εἰσπράξωμεν S. dom. ν. 

. ον. 5, V. Κι τ. 5. " βέσετα, 5.Υ.0. ceterĩ θήσετε. 
Ρ μὴ τὸ] τὸ μὴ τ΄ Ὁ δυνήσεσθαι δυνήσεσθε Ἐ. 8. ς, 

ποιεῖν τ, et correeti k.x. 
— —2— — — Ἐ. ν. 

. ψοῦεο καὶ 
νος φότε τ, ἀ δλλλ ἀλλὰ τ. καὶ ἱκ, 5. 

— ΛΑ Ἢ φοΎ Κα, φαίνται γ, 



814 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οοκ. ΧΧΙ͂Ν. 

ἡ πόλις καὶ ' σεμνὴ καὶ λαμπρὼ παρὼ πᾶσι καθέστηκε, 
πῶς οὐχὶ δικαίως ὁτιοῦν ἂν "πάθοις ; (ἐ 

τὸ “Ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὴν διοίκησιν ἀναιρεῖ, 

ὑτήν θ᾽ ἱερὼν καὶ τὴν ὁσίαν. ὡς δέ, ἐγὼ φράσω. ἔστιν 15 
ὑμῖν κύριος νόμος, καλῶς, εἴπερ τις καὶ ἄλλος, ἵ κεΐ- 

μένος," τοὺς ἔχοντας τά τε ἱερὼ καὶ τὼ ὅσιω χρήμωτα 
καταβάλλειν εἰς τὸ βουλευτήριον, εἰ δὲ μή, τὴν βουλὴν 

αὐτοὺς εἰσπράττειν " χρωμένην τόϊς νόμοις τόϊς 'τελῶνι- 

111 κοῖς. διὼ τοίνυν τοῦ νόμου τούτου δὲιοικεῖτωι "τὰ κοινά" 
τὰ γὰρ εἰς τὰς ἐκκλησίας καὶ τὰς "θυσίας καὶ τὴν βου- 731 
'"λὴν καὶ τοὺς ἱππέας καὶ τώλλω χρήματ᾽ ἀναλισκόμενα, 

οὗτός ἐσθ᾽ ὁ νόμος ὁ “ ποιῶν ἢ προευπορεῖσθαι. οὐ γὰρ - 
τῶν ἱκανῶν τῶν ἐκ τῶν τελῶν χρημάτων τῇ δὶοικήσει, τὼ 5 
προσκαταβλήματ᾽ ὀνομαζόμενω διὼ τὸν τοῦ νόμου τούτου 

11 φόβον “καταβάλλεται. πῶς οὖν οὐχ ἅπαντ᾽ ἀνάγκη 
καταλυθῆναι τὼ τῆς πόλεως, ὅτων αἱ μὲν τῶν τελῶν 
καταβολαὶ "μὴ ἱκαναὶ ὦσι τῇ διοικήσει ἀλλ᾽ "ἐνδέῃ 

ἱπολλῶν, καὶ μηδὲ ταῦτω ἀλλ᾽ ἢ περὶ λήγοντα τὸν ἐνι- το 

αὐτὸν ἢ λαβεῖν, τὰ δὲ προσκαταβλήματα τοὺς " μὴ τι- 

θώτας μὴ " κυρίω ἢ )ὴ βουλὴ μηδὲ τὼ δικαστήριω " δῇ- 

σα!, ἀλλὼ καθιστῶσιν ἐγγυητὰς "ἄχρι τῆς ἐνάτης πρυ- 

ἐ σεμνὴ καὶ λαμπρὰ] λαμπρὰ καὶ F. S. V. O. v. 
σεμνὴ V. Ὁ. Κ. r. 5. 4 καταβάλλεται καταβάλλονται 

Β πάθοις] πάθοι k. *. 

h τήν θ7 τὴν Ὑ.Ο. k.r. 5. Τ᾿ μὴ] μηδὲ τ΄ Ὡς 
' κείμενος καλῶς κείμενος V.O. 5 ἐνδέῃ] ἐνδέη V. Ὁ, ἐνδεῆ Ἐ, 8, 

ἘΟΎΑΣ εἷς : ἱ 
—4 vulg. τοῖς ἐνδέη τ. ἐνδεεῖς * 

νόμοις χρωμένην. ἴ πολλῶν] πολλῶ r. 
γρ. τελωνικοῖς ἃ μὴ ante τιθέντας om. V. 5. 

Ι πελωνικοῖς) τεχνικοῖς Υ΄ εἴ pr. Ο. Κ. 
τῇ τὰ κοινά οτη. Κ. 5. * κυρία ἢ] ἦ κυρία Κι. 8. 
ἢ θυσίας] οὐσίας 8. Υ ἡ] δεῖν ἡ Κι. Γ΄ 5. 
9 ποιῶν] διοικῶν καὶ ποιῶν O. 7 δῇσαι om. ΚΚ. 5. 
Ῥ προευπορεῖσθαι} προσευπορεῖσθαι ἃ ἄχρι μέχρι Kk. 5. V. 
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113 τανείας ; —— εἰπέ, Τιμόκρατες 
οὐ σύνιμεν " καὶ “βουλευσόμεθα, ἐάν τι δέῃ: εἶτ᾽ ἔτι δὲ» τς 

J οὐ δικάσει τὰ δικαστήρια ὁ τά τε ἴδια 

᾿ καὶ τὰ δημόσια; καὶ τίς ὑπάρξει τοῖς ἀδικουμένοις 
ἀσφάλειαν οὐκ εἴσεισιν ἡ βουλὴ καὶ διοικήσει τὰ ἐκ 

τῶν νόμων ; καὶ τί λοιπὸν ἔσθ᾽ “ἡμῶν ἀλλ᾽ ἢ καταλελύ- 

σθαι; ἀλλὰ νὴ Δί᾿ Γἀμισθὶ ταῦτα ποιήσομεν ; καὶ πῶς :ο 
ταν δὲ ἢν ρμυν ἐνυδινϊδοβωε μισῶν νιβέν 

ἄμισθορ ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλὴ καὶ τὼ δικαστήρια ἔσται: 
114 χρῆν γὰρ τοῦτό γέ σε, ὦ Τιμόκρατες, προσγρώψναι τῷ 

νήμῳ, ὅπερ ἐποίεις κατὰ τῶν τελωνῶν καὶ τῶν ἐγγυητῶν, 

— πράξεις "κατὰ τοὺς ὑπάρχοντας νόμους, καὶ ᾿ εἰ 29 
ἂν κατά τινῶν ἐν ἄλλῳ τοὶ νόμῳ ἢ ψηφίσματι τὰς αὐτὰς 

εἴρηται πράξεις ὧν ὀφείλουσιν εἶναι, ὡς περὶ τῶν τελω- 
νῶν, ̓καὶ κατὰ τούτων εἶναι τὰς πράξεις κατὰ τοὺς ὑπάρ. 

115 χοντας ἡνόμουε: γὺν δὲ κύκλῳ φεύγων τοὺς νόμους τοὺς 732 

τελωνικούς, τι τὸ ψήφισμα τὸ Εὐκτήμονος εἴρηκε πράτ-- 

τ πεν τοὺς ὠφληκότας κατὰ " τούτους τοὺς νόμους, διὰ 
ταῦτ᾽ οὐ προσέγ, τοῦτο. ἐκ δὲ τούτου τοῦ τρόπου τὴν 

μὲν ὑ ὑπάρχουσαν τιμωρίαν λύσας κατὰ τῶν τὰ τῆς πό- 
λεὼς ἐχόντων, ἑτέραν δ᾽ οὐ ᾿ προσγράψας πάντα τὰ 

πράγματ ἀναιρεῖ, δῆμον, ἱππέας, βουλήν, ἱερά, ὅσια" 
ἀνῇ ὧν, ἄνπερ ὑμὲϊς ὦ ἄνδρες "᾿Αθηναῖοι σωφρονῆτε, κο- 

λασθεὶς καὶ δοὺς ἀξίαν δίκην τος ἄλλοις παράδειγμα 

γενήσεται μὴ τιθέναι τοιούτους νόμους. ο 
116 Οὐ τοίνυν " μόνον τὰ δικαστήρια ἄκυρα ποιέξΐ τῶν 

Ὁ καὶ οὐ τ. " κατὰ καὶ 5. εἶναι: κατὰ τοῦ, Κ. 
ς βιυλευσόμεθα) βευλευέμεθα V. "ἢ εν εἰ. 

Ὁ. τ. 5. * τούτους τοὺς νόμους} τοὺς νόμους 

γεν ἀν γ 9 —B — σγο 4 . O. r. 

⏑—— δ ᾿Αθηναῖοι ὁπ). 
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προστιμημάτων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀδικοῦσι τὼ κοινὰ δίδω- 
σιν ἄδειαν, τὰς ὑπὲρ τῆς πόλεως “ στρατείας λυμαίνεται, 
τὴν διοίκησιν καταλύει, τοῖς κακούργοις καὶ τόϊς πατρω- 

λοίαις καὶ τοῖς ἀστρατεύτοις βοηθοῦντα τέβεικε τὸν νόμον. is 
τὰς γὰρ ὑπαρχούσας ἐκ τῶν Ῥγὺν κυρίων νόμων Ἵτιμω- 

ρίας καταλύει. λεγόντων γὰρ τῶν νόμων οὺς ἔθηκε Σό- 

λων, οὐδὲν ὅμοιος ὧν τούτῳ νομοθέτης, " ἐάν τις ἁλῷ. κλο- 20 

πῆς καὶ μὴ τιμηθῇ θανάτου, προστιμῶν αὐτῷ " δεσμόν, 
ἱκαὶ ἐών τις ἁλοὺς τῆς κακώσεως τῶν γονέων εἰς τὴν 

ἀγορὼν ἃ ἐμβά ἡ, δεδέσθαι, " κἂν ἀστρατείας τις γόφλη 

ἑκαί τί τῶν αὐτῶν τοῖς ἐπιτίμοις ποιῇ, καὶ τοῦτον δὲ- 

δέσθαι, Τιμοκράτης " ἅπασι τούτοις ἄδειαν ποιεῖ, τῇ 
καταστάσει " τῶν ἐγγυητῶν τὸν δεσμὸν ἀφαιρῶν. ὥστ᾽ :: 

ἔμοιγε δοκεῖ (καὶ γὰρ εἰ φορτικώτερον εἶναι τὸ ῥηθησό- 
μένον δόξει, λέξω καὶ οὐκ “ ἀποκρύψομαι) κατὰ “ τοῦτο 

* 7— * — ἢ 

αὐτό ἄξιον " αὐτὸν εἶνωι θανώτῳ ζημιῶσαι, ἵν᾿ ἐν “Αἰδου .. 

119 

τοὺς ἀσεβέσι θῃ τοῦτον τὸν νόμον, ἡμῶς δὲ τοὺς ζῶντας 

τῶσδε τοὺς ὁσίοις καὶ δικαίοις εῷ τὸ λοιπὸν * 733 

᾿Ανώγνωθι δὲ καὶ τούτους τοὺς νόμους. 

NOMOI ΚΛΟΠΗ͂Σ, ΚΑΚΏΣΕΩΣ ΓΟΝΈΩΝ, 
ΑΣΤΡΑΤΕΙΑΣ. 

Ὅ τι ἄν τις ἀπολέσῃ, ἐὰν μὲν αὐτὸ λάβῃ, τὴν ΣΝ 

καταδικάξειν, ἐὰν δὲ μή, τὴν δεκαπλασίαν πρὸς τοῖς ἐπαιτίοις. 

5 στρατεΐας] στρατιὰς K. 8. ἃ ἅπασι] δ᾽ ἅπασι Ὑ.Ο. τ. ἧ, 
Ρ γῦν] νυνὶ Ὑ.Ο. k. τ, 8. ἅπασι Κ. 
4 τιμωρίας om. Γ΄ Ὁ τῶν] τῇ τῶν Κ. γ΄ 8. 
᾿ ἐάν] ἐὰν δέ Anecd. p. 123, τὸ βχπαμρνῳ ἀποτρέψομαι 5, 

18. : 

᾿ δεσμὸν} δεσμοῦ V. Ο. τ. d χρῦτο] τοῦτό γ᾽ Εν, 
t καὶ ἐάν] κἂν Κ. 5. ε αὐτὸν om. V. Ο. τ. post εἶναι 
" μβάλλῃ] ἐμβάλη V.O kiris. ponit rec. k. 
Χ κἂν----ϑεδέσθαι on. 8. NOMOI] νόμος Kk. 5. ν. 
γ ἤφλῃ] ἀλῷ Κ. α ΚΛΟΠΗ͂Σ -- ἈΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
5. καί τι--ιποιῇ) ὅτι--τοποιεῖν Υ΄ om. v. 
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εἰϑεδέσθαι δ᾽ ἐν τῇ "ποδοκάχῃ τὸν πόδα πένθ᾽ ἡμέρας καὶ νύχτας 

᾿ ἶσας, ἐὰν προστιμήσῃ ἡ ἡλιαία, προστιμᾶσθαι δὲ τὸν βουλόμενον, 
“ὅταν περὶ τοῦ τιμήματος ἧ. ἐὰν δέ τις ἀπαχϑῇ τῶν γονέων καχώ- τὸ 

σεως ἡλωκὼς ἢ Ἰάστρατείας, Ἐ ἢ ἱ προειρημένον αὐτῷ τῶν τὸ νόμων 
τ φἴργεσθαι εἰσιὼν Ὁ ὅποι ὁ μὴ χρή, ξησάντων Ρ αὐτὸν οἱ ἕνδεκα καὶ 

εἰσαγόντων αὐτὸν εἰς τὴν ἡλιαίαν, κατηγορείτω δὲ ὁ βουλόμενος 
οἷ, ἔξεστιν. ἐὰν δ᾽ ἁλῷ, τιμάτω 4ἡ ἡλιαία ὅ τι χρὴ παθεῖν αὐτὸν 15 

᾿ς ἥ ἀποτῖσαι. ἐὰν δ᾽ ἀργυρίου τιμηθῇ, δεδέσθω "τέως ἂν ἐκτίσῃ. 

120 ̓ ς Ὅμοιός γε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, Σόλων ἱνομοθέτης 

ο΄ καὶ Τιμοκράτης. ὁ μέν γε καὶ τοὺς ὄντας βελτίους 
ἢ πριέϊ καὶ τοὺς μέλλοντας ἔσεσθαι" ὁ δὲ καὶ τοῖς γε- 
γενημένοις πονηρόῖς, ὅπως μὴ δώσουσι δίκην, ὁδὸν δείκνυ-:ο 

σι, καὶ τὸς οὖσιν ὅπως ἄδεια γενήσεται κακουργεῖν εὑ- 
᾿ ρίσκει, καὶ τοῖς μέλλουσιν ἔσεσθαι, "τοὺς ἐξ ἁπάντων 

ο΄ τῶν χρόνων πονηρούς, ὅπως ἔσονται σῷοι καὶ μηδὲν "πεί- 

ΟΦ Ισοόονται, "παρασκευάζων. καίτοι τίνα ἢ ἂν ἀξίαν 5 δοίης 
4 δον J δ. Ν 7 εν * 

δίκην ἢ τί “σὺ παθὼν ἂν τὰ προσήκοντα " εἴης πεπονθώς, 15 

ὅς, τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ, ἀλλὰ τοὺς τῷ γήρω βοηθοὺς λυ- 

μαίνη, οἱ καὶ ᾿ ζῶντας ἀναγκάζουσι τοὺς παῖδας τοὺς 
* * 14 * ᾽; “ “ 

᾿ ψονέας τρέφειν, καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωσιν, ὅπως τῶν νομε- 

ζομέων τύχωσι, παρασκευάζουσιν ; ἢ πῶς "οὐ κάκιστος 

J 

ΚΒ φρδικάκῃ] ποδοκάκκη, F. V. O ἢ πος} ἐποίς, O. 
ἰ Κι, οἵ pr. ν. * τοὺς ἐξ] τοῖς correcetus k. 

᾿ ἀστρατείας ἀστρατίας ν. Υ πονηροὺς} πονηροῖς τ. εἴ cor - 
Κ ἢ ροβὲ ἀστρατείας oMm. F. rectus k. 

ἈΝ προειρημένον προειρημένων S. V. ᾿ πείσονται! Ἶ τήσωνται V. πείσων- 

πὲ γέμων νομίμων ϑα) πνηδίι5 5. παρασκευάζων παρασκευάζει 
5 ὕπο, ὕπη 5.Ὺ κ, 
5 μὴ οἵ, Κ, 5. 5 ἂν οὐ, 8, 
Ρ αὐτὸν om. k. 5. ς δοίης] σὺ δοίης Υ. Ο. τ. 
4 ἡ ον, O. ὁ σὺ οι. Υ. Ὁ. Κ. γν, 5. 

τέως} τὸ ἕως τ΄ 5». ἕως 8. « εἴης M pr. V. 
" γ)ε} γε οὗ γάρν. Γ ζῶντας ζῦντες 8. 
ὃ γεμυθέτης} ὁ νομοθέτης V. O. k. Κ ])] οὐχὶ ἴκ. 5, 

Τί ΒΥ, 

von uv. 30 
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ρᾶτε, περὶ πλείονος φαίνη τοὺς " κλέπτας καὶ τοὺς κα- 
κούργους καὶ τοὺς ἀστρατεύτους τῆς πατρίδος ποιού- 

μένος, καὶ διὼ τούτους καθ᾿ ἡμῶν νόμον "τιθείς ; 
122. Βούλομαι τοίνυν ὑμῖν, ἃ ὑπεσχόμην ἐν ἀρχῇ τοῦ λό- 5 

γου, ᾿ἀπολογίσασθαι πεποιηκότα "ἐμαυτόν. ἔφην γὰρ 
αὐτὸν "ἐξελέγξειν κατὼ πάντα ἔνοχον ὄντα τῇ γραφῆ, 
πρῶτον μὲν παρὼ τοὺς νόμους νομοθετοῦντα, δεύτερον δὲ 
ὑπεναντίω τοῖς οὖσι νόμοις γεγρωαφότω, τρίτον δὲ τοιαῦτα 

123 δὲ ὧν βλάπτει τὴν πόλιν. οὐκοῦν ἠκούσατε τῶν νόμων, το 

ο ἃ κελεύουσι ποιεῖν τὸν τιθέντω νόμον καινόν" καὶ πάλιν 
ὑμᾶς ἐδίδαξα ὅτι τούτων οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἐποίησεν οὗτος. καὶ 
μὴν κἀκείνων "ἠκούσατε τῶν νόμων, οἷς ἐναντίος ὧν ̓ φαΐ- 
vch ὁ τούτου" καὶ τούτους ὅτι πρὶν λῦσαι τόνδε τέθεικεν, 15 

124 ἐπίστασθε. ἀλλὰ μὴν "ὅτι γ᾽ οὐκ ἐπιτήδειος, ἀκηκόατε" 

ἄρτι γὰρ λέγων ἐπαυσάμην. οὐκοῦν κατὼ πάντ᾽ ἀδικέϊ 

φανερῶς, καὶ οὐδὲν ἔσθ᾽ ὁ τι φροντίσας ὦ ὑμῶν] οὐδ᾽ 

εὐλαβηθεὶς φαίνετωι, ἀλλ᾽ ᾿ἔμοιγε δοκέϊ, κἂν εἰ πρὸς 

τούτοις ἄλλο τι " μὴ ποιεῖν ἐγέγρωπτο ἐν τοὺς οὖσι νόμοις, 
Χ κἂν τοῦτο ποιήσαι. 20 

125 Πανταχόθεν μὲν τοίνυν δηλός ἐσθ᾽ ὅτι ταῦτ᾽ ἔγρωψεν 

ἐπιβουλεύσας, ᾽ καὶ μετὼ τοῦ βουλεύσασθαι ταῦτ᾽ " ἀδὶ-- 
κει καὶ οὐ γνώμη διαμαρτῶν, μάλιστω δ᾽ ἐκ τοῦ πάντα 

τὸν νόμον μέχρι τῆς "ὑστάτης συλλαβῆς τοιοῦτον εἶναι" 

— 

δ κλέπτας] κλέπτοντας ΓΤ. γὕτι 7 γ᾽ ὅτι 5. 
ἱ καὶ post κακούργους om. Ὁ. 5 [ὑμῶν] om. 8, Ὑ. Ο. Κ. τ. 5. 
Κ τιθείς] τίθης F. 85. t ἔμοιγε] ἐμοί τε 5. 
ἱ ἀπολογίσασθαι crrectus k. ce- ἃ μὴ om. Γ΄. 

teri ἀπολογήσασθαι. Χ κἄν τοῦτο] κἂν τούτω Υ. 8. καὶ 
τὰ ἐμαυτόν} αὐτόν pr. ν. τοῦτο μὴ γῤ. Υ. 
π ἐξελέγξειν) ἐξελέγχειν Κκ. 8. Υ καὶ ante μετὰ οἴῃ. F. V. O.r. 
ο ἃ--ονόμων οἵη. v. 5 ἀδικεῖ ἀδικεῖν Ἐς S. et corre- 

* σα Υ, 
Ρ ἠκούσατε] ἠκούετε Ἐ,, ἠκούετε 8, σγῳ 

4 φαίνεθ᾽" ἐφαίνεθ' Β. 8.ν.. ἡ ὑστάτη] ἐσχάτης Κ.8, εἴ γρ. ἘΞ 



— * 

— νυ. θυ ὡδὶ — 

J. 

J 
4 

ὐὐπ πος 

Υ͂ 
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* — πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς — καὶ τι- 
ris τοῦ μὲν δήμου ἠδικημένου ἡμέ- 

λησεν, ὑπὲρ δὲ τῶν ἠδικηκότων “καὶ ὕστερον ἀδηκησόντων, 
146 τοὺς νόμους “ἔθηκεν; θαυμάζω δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

— —B 
Ἔ πων τὸν ἔλεον “τοῦτον [ἐπὶ τῷ πλήθει τῶ ὑμετέρῳ 735 
τ μὴ ποιήσασθαι, τῷ ἀπειρηκότι τὰ ἑαυτοῦ χρήματ' εἰσφέ- 

ροντι, ἐπειδὴ δ᾽ τ᾽ Ανδιοτίωνα ἔδει ἃ πάλαι " ὑφήρητο τῆς 

πόλεως χρήματα καταθεῖναι, τὰ μὲν ἑερᾶ τὰ δ᾽ ὅσια, 
τότε θεῖναι τὸν νόμον ἐπ᾿ ἀποστερήσει τῶν μὲν ὁσίων τῆς ς 

᾿ς διπλασίας, τῶν ἱερῶν δὲ τῆς δεκαπλασίας. καὶ ' οὕτω 
᾿ πῶς τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον πιμσωήνεκται ὁ "αὐτίκα 
— ὑπὲρ τοῦ δήμου φήσων τὸν νόμον τοῦτον θεῖναι. ' δὲ- 

καίως δ᾽ ἂν ἐμοὶ " δοκεῖ παθῶν ὁτιοῦν, "ὅστις οἴεται 
ο δῶν, εἰ μέν τις ἀγορανόμος ἢ ἀστυνόμος ἢ δικαστὴς κατὰ το 
δήμους γενόμενος κλοπῆς ἐν ταῖς εὐθύναις ἑάλωκεν, ἄν- 
θρωπος πένης καὶ ἰδιώτης καὶ πολλῶν ἄπειρος καὶ "ἢ κλή- 

ρωτὴν ἀρχὴν ἄρξας, Ἱτούτῳ μὲν τὴν δεκαπλασίαν εἶναι, 
καὶ νόμον οὐδένα τοῖς τοιούτοις ἐπικουροῦντα τίθησιν" εἰ τς 

* * πρέσβεις αἱρεθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου, πλούσιοι ὅγ- 

τες, "ὑφείλοντο χρήματα πολλά, τὰ μὲν ἱερὰ τὰ δ᾽ ὅσια, 

καὶ εἶχον χρόνον πόλύν, τούτοις ὅπως μηδὲν πείσονται 

Ὁ ἔστις} ὅτι Απεοά. p. 1.3,1ς. ᾿ δικαίως δ᾽ ἄν ἐμοὶ} ὥστε δικαίως 

ἘΠ Δ οΥο 

Ἐν 
— —*—* O. qui δν. Ὁ Α δι κ χη 

ΠΡ μὴ ἀφήρητο ν. Ἑ ᾿ κληρωτὴν} κλήρωι τὴν ΒΎ.Ο. 

4 φοτφ] τοῦτο 5. 
εὐδι.} ὅτων. ἀν ἃ 
κ αὐτίκα αὐτίκα δὴ Ἐ' ν. " ὑφείλοντοἾ ἀνείλοντο P. 
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7 F * 7 μήθ᾽ ὧν οἱ νόμοι μήθ᾽ ὧν τὰ ψηφίσματα προστάττει, το 
δα ν ἡ “ Φ " 7 Δ Ψ 

128 μάλ᾽ ἀκριβῶς εὗρεν. καΐτοι γ᾽ ὁ Σόλων, ὦ ἄνδρες δικα- 
"ν᾿ ΘᾺ, δ' J — Με “ 

σταί, ω οὐδ᾽ ὧν αὐτὸς Τιμοκράτης φήσαι ὁμοίος νομο- 
* ε " »“" 

θέτης "εἶναι, " οὐχ ὅπως ἀσφαλῶς " κακουργήσουσι ᾿φαΐ- 
7) * 2 Ν, * 

νεται παρασκευάζων τοῖς τοιούτοις, ἀλλ᾽ ὅπῶς ἢ μὴ 
7 ἀδ ᾽; B4 4 ὁ. 2 Ν 7 οὐ ὦ ν 

ἑκήσουσιν ἡ ᾿θωσουσι δικήν ἀξίαν, κῶὶ νόμον εἰσηνεΎ-- 15 
" , p8 * ε Ἁ ͵7 ** 

120 κεν, εἰ μὲν τις μεβ ἡμερῶν ὑπὲρ πεντηκοντῶ δρωχμὼς 
΄ ; Ν * —*2 δ .} ᾽ δέ 7 

κλεπτοι, ὠπαγωγήν πρὸς τοὺς ἐνθεκ εἰνῶ!ϊ, εἰ τις γύ- 736 
ε “Ἢ ΄ : * ——— »"᾿ 

κτὼρ ὁτιοῦν κλέστοι, " γοῦτον ἐξεϊνώι καὶ ἀποκτεέινωι καὶ 
ς » δ 7 τῳ »" “»"᾿-»΄» δι — , 

τρωσωι διώκοντω καὶ ὡπαγαγειν τοις ἐνθεκ,, εἰ βούλοιτο. 
- Ε] ἃ ε 7) —R ΕΝ 7 * » 3 Σ * 

τῶ δ᾽ “ ἁλόντι ὧν αἱ ——— — οὐκ — — * 
* Ε] 

ταστήσαντι ἔκτισιν εἶναι τῶν κλεμμάτων, “ἀλλὼ βάνα- 5 
Ψ-: ἃ —J 

130 ro 'τὴν ζημίαν. καὶ εἴ ξτίς γ᾽ ἐκ Λυκείου ἢ ἐξ ΚΑκα- 
ἅν; — 7] ε 7 ἊΝ η ΩΝ ⸗ 

δημίας ἡ εκ Κυνοσάργους ἐμάτιον ἡ ληκύθιον ἡ ἄλλο τι 
͵7 ΐ ΝΥ »“, »“᾿, »“» * —2 ΄͵ κ ε ΄ 

φαυλότατον ᾽ἡ τῶν σκευῶν τι τῶν εκ τῶν γυμνάσιων “υφε- 
ἈΝ » “ Ψ ΜΝ δέ δ ΄ Ν] ͵ὔ ' 

Aorro ἡ εκ τῶν λιμένων, ὑπὲρ θέεκὼ δρωχμῶς, καὶ ᾿τουτοις το 
3 — 7 Ν ᾽ δ " 

θάνωτον ἐνομοθέτησεν εἶνωι "᾿ τὴν ζημίαν. εἰ δέ τις ἰδίαν 
“Ἢ ε ε 7 J ————— 7, , 

δίκην κλοπῆς " ἁλοίη, ὑπάρχειν μὲν “αὐτῷ διπλάσιον 
Ρ 3 * Ν ΄ "» ,»» *⸗ — 

ὡποτισῶι τὸ τιμηθέν, προστιμήσαι δ ἐξέϊνωι τῶ δικα- 
͵7 * “ » 7 δ Ν -“ —* — 99 « ΄ 

στηρίω πρὸς τῶ ἀργυρίῳ δϑέσμον τῷ κλεπτη, πενῦ ἡμερὰς 

ὡς ς ἀλλὰ θάνατον] ἀλλ᾽ ἀθάναταν 
δ ᾧ] ω Υ, εν ᾿ ὶ — 
t εἶναι 9). 8. Σ . Γ τὴν] εἶναι τὴν Εἰ Κι r. 8. 
ἃ οὐχ] φαίνεται τούτοις οὐχ, Κ. 8. Ε τίς] τί 8. ᾿ 

et supra versum Γ, h ῬΑκαδημίας) ἀκαδημείας 8. - 
“ κακουργήσουσι) κακουργήσωσι Ἰ ἢ τῶν] ἢ εἰ τῶν V.O.r. ἢ εἴ τι 

δ σ. k. r. 8. τῶν κ. 5, 

γ φαίνεται om. k. 5: k ὑφέλοιτο] ἀφέλοιτο r. 

5 ἀδικήσουσιν] ἀδικήσωσιν V.O. ! τούτοις] τούτω k. 
—53 τῇ τὴν ΟΠ]. 8. 

ἃ δώσουσι] δώσωσι correctus Γ. ἢ ἁλοίη F.S.v. το! χα ἀχῴη. 
b τοῦτον ἐξεῖναι καὶ ἀποκτεῖναι] ο αὐτῷ] αὐτὸ Ἐὶ τ 

καὶ ἀποκτεῖναι τοῦτον ἐξεῖναι k. 8. Ὁ ἀποτῖ * οτῖσαι τὸ τιμηθέν] τὸ τιμη- 
“ τρῶσαι διώκοντα] διώκιντα τρῶ- Qu ἀπρτῖσαι τ. : 

σαι Κ. 8. 

ἀ ἁλόντι] ἄλλο τι 8, 
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131 (δὲ τούτων ὀλίγῳ πρότερον ἠκούσατε τῶν — ὥετο 
—* δεέϊν τόν "γε τὰ αἰσχρὰ "ἐργαζόμενον μὴ. 2 "ὑφείλετο 
μόνον "ἀποδόντα ἀπηλλάχβαι (πολλοὶ γὰρ ἂν αὐτῷ ἐδό- 

—— Υ οἱ κλέπται ἔσεσθαι, εἰ μέλλομεν λαθόντες το 
“μὲν ἕξειν, μὴ λαθόντες δ᾽ αὐτὰ " μόνον καταθήσειν " ἃ 
ὑφείλοντο) ἀλλὰ ταῦτα μὲν διπλάσια καταθεῖναι, δε- 
θέντα δὲ πρὸς τούτω τῷ τιμήματι ἐν αἰσχύνη "ἤδη δὲν τὸν 

ig32 ἄλλον βίον. ἀλλ᾽ οὐ Τιμοκράτης, ἀλλ᾽ ὅπως ἁπλᾷ μέν, 

ἃ δῆ " διπλάσια,  καταθήσουσι παρεσκεύασε, μηδ᾽ ὁτι- 15 
οὖν “δ᾽ ἐπιτίμιον ἔσται πρὸς τούτοις. καὶ οὐκ ἀπέχρησεν 

ὲ ὑπὲρ τῶν μελλόντων αὐτῷ ταῦτ᾽ ᾿ἀδικέν, ἀλλὰ καὶ εἴ τις 

138 ἄρ᾽ ἠδικηκὼς 'κεκολασμένος ἦν, καὶ τοῦτον ἀφῆκεν. καί- 
τ΄ φρι ἔγωγ᾽ ὥμην " δεῖν τὸν νομοθετοῦντα περὶ τῶν μελλόν- 737 
ἔ τῶν ἔσεσθαι, οἷα δὲ γίγνεσθαι καὶ ὡς ἕκαστα ἔχειν, καὶ 

ο΄ “φὰς τιμωρίας "ὁποίας τινὰς ἐφ᾽ ἑκάστοις δὲ! τος ἀδὶική- 
μασιν εἶναι, περὶ τούτων νομοθετεῖν. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ 

ο΄ ἐφ᾽ ἅπασι τοῖς πολίταις κοινοὺς τοὺς νόμους τιθέναι. τὸ δὲ 5 
“περὶ τῶν γεγονότων πραγμάτων νόμους γράφειν οὐ νομο- 

τ΄ θεγεῖν ἐστίν, ἀλλὰ τοὺς —“⸗ σάζειν. σκοπέτε δ᾽, 
Υ 134 ὅς. ἀληθη λέγω, ἐκ ἱτωνδί. εἰ "μὲν γὰρ Εὐκτήμων. ἑάλω 

τὴν τῶν παρανόμων γραφήν, οὐκ ἂν —* τοῦτον τὸν γό- 

μὸν ὁ Τιμοκράτης οὐδ᾽ ἂν ἐδεῖτο ἡ πόλις ' τούτου τοῦ νό- το 

ἱ “καὶ νύκτας σας, ὅπως ὁρῷεν ἅπαντες αὐτὸν δεδεμώον. i⸗ 

— 

— 

4 καὶ] καὶ δέκα 5. Ὁ ἤδη Ὁ})»} ζῇν ἤδη Κ. 5. 
τ ἴσας οἵη. 85. ς διπλάσια] διπλᾶ Ὗ. O. K. ν΄. 5. 
" γε ον, F. Κι 5.ν. ὁ καταθήσουσιἢ καταστήσουσι O. 
* Ἴ ἔγγα ἐργαζόμωον “δ᾽ οἷν. 5, 

5.0..0..-. [ κεκολασμένος} καὶ κεκολασμένος 
5 ῥφείλετο, ὑφείλατο ἰι. 5. Ἐν S.V.O.k.s. 
* ἀποδέντα) ἀποδιδόντα ν. Β δεῖν οὔ, k. 
Υ υἱ ἀοϊοὶ Ν ὁποίας} εἴας Κ. κ. 
Ὁ μένω} μένα τ΄ ν. ᾿ χωνδ τῶνδε γρ. F. τῶν δύον. 
"ἃ 1 ἅ ὑφείλαντο τ΄ 5 Κ μὲν οἴ, Υ 

om. 5.0. in margine ponit V Ἰ πφύτου τοῦδε ν 
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᾿ δ' ὧψΨ ᾽ Ν Ζ 

μου, ἀλλ᾽ ἐξήρκει ἂν αὐτοῖς ἀπεστερηκόσι τὴν πόλιν τὼ 
— — “ ᾿ ΄ 

χρήματα τῶν ἄλλων μὴ φροντίζειν. νῦν δ᾽, ἐπειδὴ ἀπέ- 
ε ⸗ Ν » 

φυγε, τὸ μὲν ὑμέτερον δόγμα καὶ. τὴν τοῦ δικαστηρίου 
2 Ν ψ᾿ς * 2 " δὲ ς ὦ 

ψῆφον καὶ τοὺς ὠλλοὺυς νόμους ὠὐκύρους δίετῶι δειν εἰνῶί, τ5 
* αὶ τ 7 7 

135 αὑτὸν δὲ καὶ τὸν αὑτοῦ νόμον "᾿ κύριον. καίτοι, ὦ Τιμό-. 
ε Ν ε » 7 — 

κρατες, οἱ "μὲν ὄντες “ ἡμῖν κύριοι νόμοι τουτουσὶ ποιοῦσι 
κυρίους ἁπάντων, καὶ διδόωσιν αὐτοῖς ἀκούσασιν, ὁποῖον 

ἄν τι νομίζωσι τὸ ἀδὲίκ τοιαύτη περὶ τοῦ ἠδικηκότος — — 
χρῆσθαι τῇ ὀργῇ, μέγα; μεγάλη, μικρόν; μικρῶ. ὅταν :ο. 

ν᾿ Ρ Ν 7 Ν αθ — — * 9 —64 
γὰρ ἡ "τὸ τί χρὴ παθεέϊν ἢ ἀποτίσαι, “τὸ τιμῶν ἐπὶ τού- 

»"» » »“ ε, 3 

τϑότοις γίγνεται. σὺ τοίνυν τὸ παθέϊν ἀφαιρεῖς τὸν . δεσιμὸὸν 
᾽ Δ Ν * ΤᾺ * — 7 

ἀφ εις καὶ ταυτῷ τίσι; “τοῖς κλεπταῖίς, τοῖς ἱεροσύλοις, 
» » » »“" » 7 »“ 

τοῖς πατρωλοίαις, τοις ἀνδροφόνοις, τοις ὡστρατεύτοις, τοῖς 1:ς 
* * -“ 

"λείπουσι τὼς τάξεις" τούτους γὰρ πάντως σώζεις τῷ 
γό καΐτοι ὅστις ἐν δημοκρατίω νομοθετῶν " μήθ᾽ ὑπὲ —* ὃ 5 ἩΜΦΡΥΜΕ ΟΜ, ΜῊ 

ψω ἢ τ. «(ὦ ͵ 4 Ὰ * —— 2 ον 
τῶν ἱερῶν μήθ᾽ ὑπὲρ 'τοῦ δήμου νομοθετεῖ, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν 
Ψ ν᾽ * ᾽ ΑῈ 2 

εἶπον ἀρτίως, πῶς οὐ δίκαιός ἐστι τῆς ἐσχάτης τιμωρίως 
»"Ὥ" * 2 ξ R 

137 τυχεῖν; οὐ γὰρ δὴ “ἐρεῖ γε ὡς τοὺς τοιούτους οὐ καὶ 748 
ς 7 "»“ 

προσήκει καὶ οἱ νόμοι κελεύουσι ταῖς μεγίστωις τιμω- 
7 2 ψΨ J 4 ξ 7 ε X y ἊΝ Ζ "» Ν 

ρίαις ἐνόχους εἰνωι, οὐδ᾽ ὡς οὗτοι, ὑπὲρ ὕῶν ὅ“ εἴρηκε τὸν 
ρ ᾽ — ΄' —— χὰ ᾽ 8& X — 4 

νόμον, οὐ καὶ κλεέπτῶι καὶ ἱερόσυλοί εἰσι, τῶ μὲν τερώ, 
7 * »“᾿ J . " 

τὰς δεκάτας τῆς θεοῦ καὶ τὰς πεντηκοστὼς τῶν ἄλλων ς 

θεῶν, σεσυληκότες καὶ ἀντὶ τοῦ ὠποδοῦνωι αὐτοὶ ἔχοντες, 
ς » ε ἑ ᾽ ΩΝ 

τὼ δ᾽ ὅσιω, ἃ ἐγίγνετο ὑμέτερω, κεκλοφότες. διαφέρει 

m κύριον} κύριον εἶναι τ. ὁ μήθ᾽ ---μήθ᾽ μηδ -ττμηδ᾽ k. 5. 
n μὲν ὄντες} μένοντες γρ. P. t τοῦ] τῶν τοῦ Κ. 8. 
9 ἡμῖν κύριοι νόμοι τουτουσὶ] νόμοι ἃ ἐρεῖ γε] γε ἐρεῖ Κ,, 8. 

ἡμῖν κύριοι τούτους K. 8. Χ προσήκει] προσήκειν O. 
Ρ τὸ τί ὅτι F. 8. v. Υ ὧν} ὧν οὗτος Ὑ. Ὁ. k. r. 5. 
4 τὸ οἵη, ΡΥ. 8. Ν ε΄ 
“ οὐ ώξι λιποῦσι V.O. Κι τ, ἡ εἴρηκε] εἴρηκε F. εὕρηκε 8, 

8. V. 
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δὲ τοσῶτον "αὐτῶν ἡ ἱεροσυλία τῶν ἄλλων, ὅτι " τὴν ἀρ- 
138 χὴν οὐδὲ ἀνήνεγκαν εἰς τὴν» ἀκρόπολιν, δέον αὐτούς. οἷο- το 

ι μα: δὲ νὴ νὴ τὸν Δία τὸν Ὀλύματιον, ὦ ὦ ἄνδρες δικασταί, 
οὐκ ἀπὸὴ ταυτομάτου τὴν ὕβριν καὶ τὴν ὑπερηφανίαν ἐπελ- 

" ϑῶν ̓ Ανδροτίωνι, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς θεοῦ ἐπιπεμφθεσαν, ἵν, 
ὥσπερ οἱ τὰ ἀκρωτήρια τῆς νίκης περικό ἀπώλοντο 

. αὐτοὶ ὑφ᾽ αὐτῶν, οὕτω καὶ “οὗτοι αὐτοὶ "αὑτοῖς " διαδιε- "9 
καζόμενοι 'ἀ ἀπόλουντο, καὶ τὰ χρήματα καταθέϊεν δεκα- 

ο΄ πλάσια κατὼ τοὺς νόμους ἢ δεθεῖϊεν. 
139. Βούλομαι δ᾽ ὑμῖν, ὃ μεταξὺ λέγων περὶ τούτων ἐνεθυ- 
ο΄ μήθην, εἰπεῖν περὶ οὗ τέθεικε “νόμου, "παράδοξόν τι, 'θαυ- 20 
Ϊ μαστὸν ἡλίκον. οὗτος γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῖς μὲν 
7 τέλη. ὠνουμένοις, ἔγραψε τὰς τιμωρίας εἶναι, εἰ μὴ 
ο΄ μραταβάλοιεν τὰ χρήματα, κατὰ τοὺς νόμους τοὺς προτέ- 
β ροὺς, ἐν οἷς καὶ ὁ δεσμὸς καὶ ἡ διπλασία " γέγραπται 

᾿ ἀνθρώποις, οἱ διὰ τὸ ζημιοῦσθαι ἐπὶ τῇ ὠνῇ ἄκοντες ἔμελ- ς 

λον τὴν πόλιν ἀδικήσειν τὸς δ᾽ ὑφαιρουμένοις 'τὰ τῆς 
ο΄ πόλεως καὶ ἱεροσυλοῦσι τὰ τῆς θεοῦ τὸν δεσμὸν ἀφεῖλεν. 
9" χαΐτοι εἰ μὲν ἐλάττω τούτους " ἀδικεῖν ἐκείνων νομίσαι 

᾿ φήσεις, ἀνάγκη μαίνεσθαί σε ὁμολογεῖν, εἰ δὲ μείζω νο- 730 

μίζων, ὥσπερ ἔστιν, ἐκεῖνα τἀδικήματα τοὺς μὲν " ἀφίης, 
τοὺς δὲ μή, οὐκ ἤδὴ δῆλος εἶ πεπρακὼς τὸ πρᾶγμα τού- 
τοῖς; 

5 αὐτῶν) αὐτῶ ν. τ. 8, et γρ. Ε', 8. 
ε ἢ ὦ τὺ ἐρὸν ἄτι. - των, Ἴ καὶ θαυμαστὸν ν. 

ς οὗτοι lacuna τ. — ΘΡΌΣῬΟΝ ὍΝ 
ἔς, — Ἰ τὰ τῆς πόλεως τι τῆς πόλεως Κα 

5. ΓΤ, Β. 

“ διαδικαζόμενο.] δικαζέμεν. 8, Ὁ καίτοι] καὶ 8, 
1 " ἀδικεῖν ἐκείνων} ἐκείνων ἀδικεῖν 

Γ ἀπόλοιντο] ἀπώλοντο Κ., 5. οἵ rec. k. pr. enim ἐκείνων ὁΠὶ 
Κὶ νόμου} νόμον ν “ ἀφίης} ἀφιις 8, ἀφίες .⸗ 
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Ν Ὁ 4 »“ J * ΄ 141. ἵλξιον τοίνυν καὶ τοῦτ᾽ εἰπεῖν, ὅσον ὑμεῖς διαφέρετε, 
ΕΣ δ δὶ ͵ὕ 7 * 7 «»ν 
ὦ ἄνόρες δικασταί, μεγωλοφροσύνη τῶν ρητόρων. ὑμεῖς 5 

΄ ᾿ν. .. ὦ Ρ “ ͵ — * δι 7 27 

μέν γε τὼ ἐπὶ Ῥτῷ πλήθει νενομοθετημένω δεινά, ἐάν τις 
3 4 —— ») -“ 7 » 7 Νᾳ 

ἥ διχόθεν μισθοφορὴ ἡ οφείλων τω δημοσίῳ ἐκκλησιάζῃ η 

δικάζη ἢ ἄλλό τι ποίῆ ὧν οἱ νόμοι ᾿ἀπωγορεύουσιν, οὐ ἡ ἢ ἤ ὧν οἱ νόμ —2 
ζι Ν Δ δὲ τ δ μέ δ Ἂς 7 8 2 εὖ 7 
λύετε, καὶ ταυτ εἰθότες ὁτι δίῳ πενίων ὅ ποιήσειεν ὃ τοῦ- 

» » Δ 7 η “ ᾽ «9 

τῶν τι ποιῶν, οὐδὲ νόμους τοιούτους τίθεσθε, ὅπως ἐξουσία το 
* ε » »" u? “ ᾽ ἂς ΕῚ 7 “ ἊΝ ἔσται “αὐτοῖς “ἐξαμαρτεῖν, ἀλλὼ τοὐναντίον ὅπως μή 
χ τ δ᾽ “ ε ἯΝ ὃ, Ν Ν Υ δι 7 ᾿ 
οὗτοι Θ᾽, ὅπως οἱ τὰ αἰσχίστα καὶ τὼ Υ δεινότωτα ποι- 

φοιὶ ⸗ * * 

τ42οῦντες δίκην μὴ δώσουσιν. εἶτα προπηλωκίζουσιν ὑμᾶς 

ἰδία τοὺς λόγοις, ὡς αὐτοὶ κωλοὶ κἀγαθοί, πονήρων καὶ 15 
Ε] ὦ ον " * ΕἸ 

"ἀχαρίστων οἰκετῶν "τρόπους ἔχοντες. καὶ γὰρ ἐκείνων, 
J * —* e/ * * ⸗ * — 

ῶ ἄνδρες δικασταί, ὅσοι ἂν ἐλεύθεροι γένωντωι, οὐ τῆς 
» 7 "»" 5 * * 

ἐλευθερίας χάριν ἔχουσι τοῖς δεσπόταις, ἀλλὰ μισοῦσι 
7 b 2 νθ 7 “ἢ 7 ς ε —2 

μαώλιστῶ “πῶντων ἃ ρωπῶν, ὁτέ συνίσασιν “αὐτοῖς δου- 
ς ἣν *86 —— — * 

λεύσωσιν. οὕτω “δὴ καὶ οὗτοι οἱ ῥήτορες οὐκ ἀγωπῶσιν :ο 
— 7 ᾽ ΨῈ * Ν 

ἐκ πενήτων πλούσιοι ἀπὸ τῆς πόλεως γιγνόμενοι, ἀλλὼ 
Ν 2 9— 7 2 —— 

καὶ προπηλωκίζουσι τὸ πλῆθος, ὅτι σύνοιδεν αὐτῶν “ἑκά- 
ὲ — 24 “ ΕἸ 7 

στοις τὼ ἐν τῇ πενίῳ ἱ καὶ νεότητι ἐπιτηδεύματα. 
5 Ν εὖ 5 ἣΝ ἥν 

143 ᾿Αλλὰ νὴ Δίω, αἰσχρὸν ἴσως ὅ ἂν ἦν ᾿Ανδροτίωνα ἢ δὲε- 1:5 
“ Ἀ ΄ Ν 7 5 ΠΝ Ψ πὲ 

βῆναι ἡ Γλαυκετήν ἡ Μελάνωπον; οὐ μὼ τὸν Δί᾽, ὦ ἄν- 
᾽ Ἂς " Ἦν Κ᾿ " 

δρες δικασταί, ἀλλὰ πολὺ ᾿αἴσχιον τὴν πόλιν — 

Ρ τῷ πλήθει] τῶν πλουσίων cor- χαρίστων V.O.r. 
rectus 8. ἃ τρόπους] τρόπον K.r. 8. τρίτων 

4 ἀπαγορεύουσιν] ἀναγορεύουσιν Ὁ, O. 
Ὁ, Ὁ πάντων] ἁπάντων F. ν, om. S. 
Τ᾿ λύετε] κωλύετε correctus S. ς αὑτοῖς] αὐτοῖς V. v. 
5 πριήσειεν) ποιήσει Ε. — ἃ δὴ] δὲ Εἰ, S.v. 

Optativo addendum ἄν. e ἑκάστοις] ἕκαστος F. S. v. 
t αὐτοῖς om. K. r. 5. et pr. F —5*— καὶ τῇ V.r. s. 
u ἐξαμαρτεῖν] εἷ εἶνν.. 8 ἂν om. F' S. v. ante ἴσως po⸗ 

x οὗτοι δ᾽ ὅπως “ἱ τὰ] ὅπως δ᾽ οὗτοε οἱί Κ. 
τὰ V. O. k.r. ὅπως τὰ 8. Ὁ δεθῆναι] δεδέσθαι ν. 

Υ δεινότατα δοκοῦντα τ΄. ᾿ αἴσχιον] αἰσχρὸν 8. αἴσχιστον 
5 ἀχαρίστων οἰκετῶν) οἰκετῶν ἀ- Κ'Υ, 8. 
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μένην καὶ ὑβριζομένην μὴ λαβεῖν δίκην "καὶ ὑπὲρ τῆς 
θεοῦ. καὶ ὑπὲρ αὐτῆς. ἐπεὶ ̓ Ανδροτίωνί γε — οὐ λας 

τρῶον τὸ δεδέσθαι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἴστε πολλὰς ' πεντετηρί- 740 

das ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ διατρίψναντα τὸν πατέρ᾽ αὐτοῦ καὶ 
“44 ἀποδράντα ἀλλ᾽ οὐκ ἀφεθέντα. ἀλλὰ διὰ τὰ ἐπιτηδεύ- 

ο΄ ματα τὼ ἐν τῇ ἡλικία; ἀλλὰ καὶ διὰ ταῦτα δεδέσθαι 9 
αὐτῷ οὐχ ἧττον προσήκει "ἢ δὲ ἅπερ "ὑφείλετο. ἢ ὅτι 
εἰσήει εἰς τὴν ἀγορὼν οὐκ ἐξὸν αὐτῷ, καὶ ἐκ ταύτης τοὺς 

᾿φωφρόνως βεβιωκότας αὐτὸς ἦγεν εἰς τὸ δεσμωτήριον; 
᾿ ζρἀλλὰ Μελάνωπος δεινὸν νὴ ὃ Δί᾽ ἐστὶν εἰ δεβήσεσθαι ἢ νῦν 

ἔμελλεν; ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 4 οὐδὲν ἂν το 

φλαῦρον εἴποιμι, οὐδ᾽ εἰ πάνυ πόλλ᾽ "ἔχω ** κλοπῆς 

᾿ λέγειν, ἀλλ᾽ ἔστω "ἐμοὶ ἐκεῖνός ᾽γε τοιοῦτος οἷον ἂν Τιμο- 

κράτης αὐτὸν ἐγκωμιάσειεν. ἀλλ᾽ εἰ χρηστοῦ πατρὸς ὧν 

πονηρὸς καὶ κλέπτης ἦν καὶ προδοσίας γε ἁλοὺς τρία ις 

146 τάλαντα ἀπέτισε, καὶ συνέδρου γενομένου κλοπὴν αὐτοῦ 

"τὸ δικαστήριον κατέγνω καὶ " δεκαπλάσιον ἀπέτισε, καὶ 

᾿ πάρεπρεσβεύσατο εἰς Αἴγυπτον, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς 

ἑαυτοῦ ἠδίκει, "οὐ τοσούτω μᾶλλον αὐτὸν ἔδει δεδέσθαι, 
Σεὶ χρηστοῦ πατρὸς ὧν τοιοῦτος "ἦν; οἶμαι γὰρ ἔγωγ᾽, :ο 

εἴπερ τῷ ὄντι χρηστὸς ἦν Λάχης καὶ φιλόπολις, ὑπ᾽ αὐ- 

τοῦ "ἂν ἐκείνου δεθῆναι αὐτὸν τοιοῦτόν γ᾽ ὄντα καὶ οὕτως 

447 αἰσχρόϊς ὀνείδεσι περιβάλλοντ᾽ ἐκέϊνον. καὶ τοῦτον μὲν 
"δὴ "ἐῶμεν, Γλαυκέτην δὲ σκεψώμεθα. οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ :ς 

Κ καὶ ροκὶ δίκην οὐ". V.O. t γε} τε k. 5. 
—— πενταετηρίδας 8. ἃ δεκαπλάσιον] δεκαπλασίαν 

— ——— 
πὸ ἢ δι᾽.--οΟἼϊσήει om. pr. ν. Ἀ οὐ τοσούτῳ οὐ τοσοῦτον τ. οὗτος 
5 ὑφείλετο ὑφείλατο 5. ——— 
ο Δί; τὸν Μ᾿ Υ. Ο.Κ. 6. γ εἢ εἰ καὶ Υ.Ο. τ. 
Ρ γῦν οὐ. V.O.k.x.a. κ ἦν} ἐστὶν Ὑ. Κ. «. 
Ἡ οὐδὲν ἂν οὐδὲν ᾿ ᾿ ἂν ἐκείνου ἐκείνου ἄν .Ο.Κ. 
3ö Ε΄" ——— — 

" ἐμοὶ ἐκεῖνός γε ἐκεῖνός γ᾽ ἐμοὶ ν. 
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πρῶτον μὲν εἰς Δεκέλειαν αὐτομολήσας, κἀκεῖθεν ὁρμώ- 
μένος καταθέων καὶ φέρων καὶ ἄγων ὑμᾶς ; ἀλλὰ “πάν- 
τες ἴστε ταῦθ᾽ "ἃ ἃ λέγω. καὶ “ὁ ἀπὸ ' μὲν τῶν ὑμετέρων 

παΐδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν ἄλλων χρημάτων, ὅσω λά- 
βοι, δεκάτας ὅ ἐκεῖ τῷ ἁρμοστῇ " κατατιθεὶς τούτων ἀκρι- 741: 

148 βῶς, τὴν ἰδέ γ᾽ ἐνθάδε θεόν, πρεσβευτὴς ἀξιωθεὶς εἶναι 
τς ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀποστερῶν τὼς ἀπὸ τῶν ὑμετέρων πολεμίων δὲε-. 

κάτας, ἔπειτω ταμιεύσας ἐν ἀκροπόλει τὼ ἀριστεῖα τῆς 
σγόλεως, "ὰ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν βαρβάρων, ὑφηρημένος ἐξ 5 

ἀκροπόλεως, τόν τε δίφρον τὸν ἀργυρόποδω καὶ τὸν ἀκι-. 
γώκην τὸν ἱΜαρδονίου, ὃς ἤγε τριωκοσίους δαρεικούς. 

ἀλλὰ ταῦτά γ᾽ οὕτω περιφανῆ ἐστὶν ὥστε πάντας ἀνθρώ- 

ποὺς εἰδέναι. ἀλλὼ τἄλλα οὐ βίαιος; ὡς "οὐδεὶς ἀνγ- το 

149 θρώπων. εἶτα φείσασθαί τινος " αὐτῶν ο ἄξιόν ἐ ἐστιν, ὥστε 

διὼ τούτους ἡ τῶν Ῥ δεκωτῶν «τῶν τῆς θεοῦ ἀμελήσαι ἢ 

τῆς διπλασίας τῶν ὁσίων χρημάτων, ἢ τὸν τούτους πειρώ- 
— σώζειν μὴ ἡ τιμωρήσασθαι; ; καὶ τί κωλύσει ἅπαντας. 
εἶναι πονηρούς, Ἢ ἄνδρες. δικασταΐ, εἰ διὰ ταῦτα πλέον ΠῚ 

ἕξουσιν; ἐγὼ μὲν γὰρ οἴμνωι οὐδέν. 

180 Μὴ τοίνυν αὐτοὶ διδώσκετε, ἀλλὰ τιμωρεῖσθε. καὶ μὴ 

ἐᾶτε ἀγανωκτεῖν, εἰ δεθήσονται ἔχοντες τὼ ὑμέτερα, ἀλλ᾽ 
ὥγετ᾽ αὐτοὺς ὑπὸ τοὺς νόμους" οὐδὲ γὰρ οἱ τῆς ξενίας 

ἁλισκόμενοι ἀγωνωκτοῦσιν ἐν τῷ αἰκήματι τούτῳ ὄντες, 20. 

ἕως ἂν τῶν ψευδομαρτυριῶν, ἀγωνίσωνται, ἀλλὰ μένουσι 

καὶ οὐκ οἴονται δὲν ἐγγυητὰς καταστήσαντες περμέναι. 

ς πάντες] ἅπαντες V.O. Κ ἃ οτι. 5. 

ὁ ἃ λέγω om. F. 5. ᾿ Μαρδονίου] μαρδωνίου 8. 
ε ὁ οῃ. Ὗ.Ο.τ.ν. Ὧν οὐδεὶς} οὐδείς γ᾽ k. Υ. 5. 
Γ μὲν om. Γ΄. Ὁ αὐτῶν] αὐτὸν 8. 
8 ἐκεῖ τῷ] ἐκείνῳ Ὑ. Ο. γ΄ 8. ο ἄξιόν] ἄξιός Ὑ. 58. 
ὃ κατατιθεὶς] καταθεὶς ν. p δεκατῶν] δεκάτων Γ΄ 8. 

᾿ δέ om. k.s. οἵ γρ. Γ΄. 4 τῶν ante τῆς om. F. S.v. 



' μι γάτ, γι... ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΆΤΟΥΣ. 82) 

ἥ Ε τοὐθ νὸν τῇ σέλω ἀπιστεῖν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ὥετο δεὶν 
τῆς τιμωρίας δὲ ἐγγυητῶν καταστάσεως, 

ἀλλ᾽ ἐνταῦθα, μένειν αὐτοὺς οὗ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν πο- 39 
λιτῶν. καίτοι ' καὶ ἐπὶ χρήμασιν ἤδη "τινὲς ἐδέθησαν καὶ 
ἐπὶ κρίσεσιν, ἀλλ᾽ ὅμως ̓ ὑπέμενον. ἀηϑὲς μὲν " οὖν ἴσως 
ἐστὶν ὀνομαστὶ περί τινων μεμνῆσθαι, ἀναγκαῖον δὲ παρ- 

᾿ϑϑεζιτάσαι. αὐτοὺς παρὰ τούτους. τὴ —⏑—⸗ 

κλείδου "ἄρχοντος ἐάσω καὶ τοὺς σφόδρα παλαιούς. 
καίτοι κατὰ τοὺς χρόνους, καθ᾽ οὺς ἕκαστοι αὐτῶν ἦσαν, 

τος πολλοῦ ἄξιοι δοκοῦντες γεγενῆσθαι τὸν "ἔμπροσθε χρόνον 
ΕῚ “ὅμως ἰσχυρᾶς παρὼ τοῦ δήμου ὀργῆς ἐτύγχανον ἐπὶ τοῖς ς 

ὕστερον γιγνομένοις ἀδικήμασιν" οὐ γὰρ χρόνον τινὰ δὲ- 

καίους ὥετο δεῖν αὐτοὺς: ἡ πόλις εἶναι, εἶτα. κλέπτας, 

ἀλλὰ ὑπερ γε τὰ κοινὰ ἀεὶ δικαίους ἐδόκει γὰρ τὸν 
δἔμπροσθε χρόνον οὐ φύσει ἀλλ᾽ ἐπιβουλεύων, τοῦ ὅπισ- 

153 τευθῆναι, δίκαιος “ γεγονέναι ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος. ἀλλὰ το 

μετ᾽ Εὐκλείδην ἄρχοντα, ὦ ᾧ ἄνδρες δικασταί, πρῶτον μὲν 

Θρασύβουλον τὸν 'Κολυττέα "πάντες μέμνησθε δὲς δέθεντα 

καὶ κριθέντα ἀμφοτέρας τὰς κρίσεις ἐν τῷ δήμῳ" καίτοι 
τῶν "ἐκ Πειραιῶς καὶ ἀπὸ Φυλῆς οὗτος ἦν. ἔπειτα Φι- τς 
λέψιον τὸν Λαμπρέα. ἔπειτα " Αγύῤῥιον τὸν " Κολυττέα, 
ἄνδρα ' χρηστὸν καὶ " δημοτικὸν καὶ περὶ τὸ πλῆθος τὸ 

τ καὶ ροϑὲ καίτωνοπι, Υ.0. ΒΕ. ν. 
» τρὶς οὐ. Ὗ. Ο. Κ΄ τ. κ. ———— 4 
ὁ ὑπέμενον ὑπέμειναν Ἐὰν, 
5" οὗ» οἴῃ. τ. — —— 
⁊ ἄρχοντος Κ. 5. Β πάντες ἅπαντες F. ν. 
Υ ἐάσν] F.v. 5 ἐκ ἀπὸ Ὗ. Ο. Κι τ. 5. 
ἔμπροσθε Ὑἰκ. σεϊατὶ ἕμπροσ- ᾿λΑγῷ ων ἀργύρων Ὗ. O. ν. 

ϑυ. Κ᾿ Κολυττέα] κολλυτέα 5. 

" ὅμως] ὁμοίως 5. ᾿ χρηστὸν} καὶ χρηστὸν 5. V. 
ἢ περί γε} γε περὶ Ἐὰν. Ο. τ᾿. 
ἔμπροσθε O. οεἴετῖ ἔμπροσθεν. πὸ δημοτικὸν} πολυτικὸν Γ΄ 



828 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. XXxIV. 

154" ὑμέτερον πολλὰ σπουδάσαντα᾽ ἀλλ᾽ ὅμως τοὺς νόμους 

οὥετο δεῖν καὶ αὐτὸς ἐκεῖνος ὁμοίως, ὥσπερ. ἐπὶ τοῖς ἀδὺ- 30 
ε . ΕΣ — ᾽ ψ ᾿ - 

νάτοις, οὕτω καὶ ἐφ᾽. ἑαυτῷ ἰσχύειν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
» ’ ’; * “ἤὔ ἯΝ 7 * * 

οἰκήματι τούτῳ πολλὰ ἔτη, ἕως τὼ χρήματα ἀπέτισεν ἃ 
ἔδοξε τῆς πόλεως ὄντα ἔχειν" καὶ ἐπ᾽ ἐκείνῳ Καλλίστρα- 

τὸς δυνάμενος καὶ ἀδελφιδοῦς ὧν αὐτοῦ οὐκ ἐτίθει νόμους. 
καὶ Μυρωνίδης ὁ ̓ Αρχίνου υἱὸς τοῦ καταλαβόντος Φυλὴν 25 

ν᾿ ͵ * Ν ᾽ 7 ΕΝ “ 7 “ καὶ μετά γε τοὺς θεοὺς αἰτιωτάτου ὄντος τῆς καθόδου τῷ 
δήμω καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ καλὼ Ῥπεπολιτευμένου καὶ 

155 ἐστρατηγηκότος πολλάκις. ἀλλ᾽ ὅμως ὥπαντες οὗτοι 

ὑπέμενον τοὺς νόμους. καὶ οἱ τωμίαι ἐφ᾽ ὧν ὁ ̓ Οπισθό- 745 

δόμος —— καὶ οἱ τῶν γῆς θεοῦ καὶ οἱ τῶν ἄλλων 

θεῶν, ἐ ἐν "τῷ ἀκήματι τούτῳ ἤσαν, ἕως ἡ κρίσις αὐτοῖς 

ἐγένετο. καὶ οἱ περὶ τὸν σῖτον ἀδικεῖν δόξαντες, καὶ ἄλ- 
———— δ δ 41 ἃ 7 7 » δι 

λοι πολλοί, ὦ ἄνδρες δικασταί, "πάντες βελτίους ᾿Ανδρο- 5 
“ 7 X 4 Ἂς 7 Ι5ότίωνος ὄντες. εἶτα τούτοις μὲν ἔδει κυρίους τοὺς πάλαι 

΄ 4.. 2 F Ν δ δ ΄ δι —2 Ν 
κειμένους “νόμους εἰγω!, καὶ θεθωκέναι δίκην αὑτοὺς κατώ 

* 3 Α͂ λ ΄ 

τοὺς ὑπάρχοντας νόμους δὲ ᾿Ανδροτίωνω δὲ καὶ Γλαυκέ- 
7 Ν »“ ΄ 7 ἊΝ * 

τήν καὶ Μελάνωπον καινὸν MÆ γενέσθαι γόμον, α διὼ τοὺς το 
β 7 ᾿ 7, ΄ * Νὴ; ἔ 
εὐαλωκότας καὶ ψήφῳ κεκριμένους κατῶ τοὺς πώλωι 

΄ * —— 

κειμένους νόμους καὶ δόξαντας ἔχειν ἱερὰ χρήματα καὶ 
ε Σ᾿ ο΄ τνν ⸗ Δ' ε 7 “ 
ὅσιω; εἶτ᾽ οὐ καταγέλαστος σόξζει ἡ πόλις εἶναι, εἰ τοῖς 
« “ 7 7, »“ * 

—“ — ——— — —— τιθεμένη; is 

157*6 ἔγωγ᾽ οἴμωι. μὴ τοίνυν ἐάσητε ὑμᾶς “φὐτοὺς ὑβρίζεσθαι 

μηδὲ τὴ τὴν πόλιν, ἀλλὰ ἢ μνησθέντες ὅ ὅτι Εὔδημον τὸν Κυ- 

ἢ ὑμέτερον) ἡμέτερον V. t γόμους εἶναι εἶναι νόμους F. νό- 
9 ᾧετο]) οὐκ ᾧετο rec. Κ΄ μους ΡΥ. Ὗ. εἶναι ν. 
p πεπολιτευμένου πολιτευομένου Κ. " διὰ τοὺς] νὴ δία τοὺς Reislius. 

Ἂ» ᾿ ;., 54 ᾿ ἔγωγ᾽ ἐγὼ μὲν Ἰκ. 8, 
4 . γθέντε " ὑπέμενον] ὑπέμεινον O. ὑπέμιεινον — —— ἐᾷ, 

t τῷ οἰκήματι τούτῳ] τούτῳ τῷ 
————— ⸗ — Κυδαθηναιξα] κυδαθηνέα ὃ. O. 

5 πάντες S. ceteri ἅπαντες. 
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—R νόμον δόξαντα θέναι οὐκ ἐπιτήδειον, οὐ πάλαι 
ἀλλ᾽ ἐπ᾿ Εὐάνδρου ἄρχοντος; ἀπυκτείνατε, καὶ Φίλιππον 
τὸν Φιλίππου τοῦ γαυκλήρου. υἱὸν μικροῦ: μὲν ἀπεκτείνατε, :ο 

' χρβ χρημάτων δὲ πολλῶν αὐτοῦ ἐκείνου ἀντιτεμωμῴουν ἊΨ 

ξ ὀλίγας ψήφους " ΘΑ ΨΝΝΝΩΝαΝΝ δ γῦν 

ὁ ἐπὶ “᾿ τουτονὶ λάβετε, ἐκεῖνο πρὸς τούτοις " ἅπασιν ἐνθυ- 

μηθέντες, τί ποτ᾽ ἂν ἐπάθετε ὑπὸ τούτου ' αὐτοῦ, εἰ οὗτος 

ἐΐς ὧν 5 ἐπρέσβευεν ὑπὲρ " ὑμῶν. οἶμαι γὰρ ' οὐδὲν εἶναι ἐς 
τοίοῦτον ὅτου ἂν ἀπέσχετο. ὁρᾶτε " δὲ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ" 

ες —* νόμος, ὃν ἐτόλμησε θεῖναι, τὸν τρόπον αὐτοῦ δείκνυ- 
σιν. 

— δ᾽ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, i ἐν Λοκροῖς. ὡς 

— ληρέγασθαν οὐδὲν γὰρ χείρους ἔσεσθε " π'ἰα- 744 
ἐ τι ἀκηκοότες, ἄλλως τε καὶ ᾧ πόλις εὐνομου- 

τ μένη χρῆται. " ἐκεῖ γὰρ οὕτως οἴονται δεῖν τῆς πάλαι 
κειμένοις " χρῆσθαι νόμοις καὶ τὰ πάτρια περιστέλλειν 
καὶ μὴ πρὸς τὰς βουλήσεις μηδὲ πρὸς τὰς " διαδύσεις 5 

τῶν ἀδικημάτων " νομοθετεῖσθαι, ὦ ὥστ᾽ ἐάν τις "“ βούληται 
τ γόμον, καινὸν τιθέναι, ἐ ἐν βρόχῳ τὸν τράχρμλον ἔχων γεμο- 
1 θετεῖ, καὶ ἐὰν μὲν δόξη καλὸς καὶ χρήσιμος εἶναι ὁ νό- 

τς μϑρ, ζ᾽ ὁ ** καὶ " ἀπέρχεται, εἰ δὲ μή, τέθνηκεν " ἐπι- 
Ἵ —— τοῦ βρόχου. καὶ γάρ τοι καινοὺς μὲν οὐ τολ- το, 

. Ὁ " ἠτιμώσατε ἐτιμήσατε 8. ϑετξος χης τ τι] παραδείγματι 
λ — * 
Aom. pr. k. ————— 
ὁ τουτω} τουτωνὶ pr. V. * 5 χρῆσθαι} χρήσασθϑα; 8. 

τ. τουτουνὶ Ὁ. ο διαδύσει"] διαλύσεις Ε.3.Υ0. 
ς ὅἅτασιν οἵ. v. τι. 
Γ αὐτοῦ om. F.v. Ρ γομοθετεῖσθα,Ἶ νομοθετῶν V.O. 
Κὶ ἐκρέσβευεν} ἐπρέσβευσεν ἵ.τ.5. Κι τ, 
» ὑμῶν} ἡμῶν 5. 4 βούληται βάληται ν. 
᾿ οὐδὸν εἶναι. τοῦτον Υ.Ο τὶ τοι- Γ ἀπέρχεται ἀπάρχεται S. V. 

οὔτεν οὐδὲν εἶναι 8, σοιοτί οὐδὲν τοι- εἰ pr. O. 
οὔτον εἶναι. " ἐπισπτασθέντοςἾ ἀποσκασθέντοςτ. 

Κ 8)} δὴ Ε' k. 5. ν. 
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μῶσι " τίθεσθαι " νόμους, τοῖς δὲ " πάλαι; κειμένοις ἀκρι- 
“ * » Ἁ εἰ 

βῶς χρῶνται. ἣ“' ἐν πολλοῖς δὲ πάνυ ἔτεσιν, ὦ ἄνδρες: δὲ- 
— ᾽ — — Ν 

κασταῖὶ, εἰς λεγέετῶι πῶρ αὑτοῖς “ νόμος κωίνος τεθῆναι. 
Ε ᾿ς ἜΑ, 7 », ᾿ ἧς 3 x 

ὄντος Ὑῶρ αὐτόθι νόμου, εὧν τις ὀφθαλμὸν ἐκκόψη, 'ὧντ- 
ὁ. 1 ᾿ — Ν ε »" ᾿ 7 

ἐκκόψαι παρασχεῖν τὸν ἑαυτοῦ, καὶ οὐ χρημάτων τιμής- τ5 
4 ὑδεμιῶᾶς, ἀπειλήσαΐ τις λέ ἐχβρὸς ἐχβρῶ εἰ σεως οὐδεμίως, ὠπειλησαΐ τις λέγετωι ἐχθρὸς βὼ ενώ 

᾽ ε ᾽ ΠΥ, "»“" ν “ ι 

161 ἔχοντι ὀφθαλμὸν ὅτι αὐτοῦ ἐκκόψ,ει τοῦτον τὸν ἐνῶ. Ὑγένο- 
τ * — —2 Ν Ψ. 86 

μένης δὲ ταύτης τῆς ἀπειλῆς χωλεέπως 7 —* ὁ ετε- 

ρόφθαλμος, καὶ ἡγούμενος. ἀβίωτον ὅ αὐτῷ εἶναι τὸν βίον 

τοῦτο —— λέγεται τολμήσαι νόμον εἰσενεγ κέϊν, ἐάν :ο 

τις ἕνω ἣ ἔχοντος ὀφθαλμὸν ἐκκόψη, ἄμφω ἀντεκκόψναι 

παρασχεῖν, ἵνα τῇ ἴση συμφορᾷ ἀμφότεροι χρῶνται. καὶ 
"» ν᾽ « ν - ΄ * 

τουτον: μόνον λέγοντω: Λοκροὶ " θέσθαι τὸν νόμον ἐν “ πλέον 
Δ δ 7 * ς δὲ 9 « “ «7, ιν 

Ι6λη διωκοσίοις ἔτεσιν. οἱ δὲ πῶρ ᾿ ἡμῖν ρήτορες, ὦ ἄνδρες 
᾿ * * X * »"»"᾿᾿ Γ΄ »““ 

δικασταί, πρῶτον μὲν ὁσοι μῆνες μίκρου δέουσι νομιοβετεὶν 25 

τὼ αὑτόϊς συμφέροντω, ἔπειτ᾽ αὐτοὶ μὲν τοὺς ἰδιώτας εἰς 
Ν : 2 —* “ "7 5.,» — ᾽ 

τὸ δεσμωτήριον ὥγουσιν, ὁτῶν ὥρχωσιν, ἐεᾧ αὔτοις δ᾽ οὐκ 
⸗ “ * 22 3, δ λον — Ε : ἮἝ 

οἴοντω: δὲν τὸ αὐτὸ δίκαιον “ τοῦτ᾽ εἶναι" ἔπειτα τοὺς 

μὲν ᾿ τοῦ Σόλωνος νόμους, τοὺς πάλαι δεδοκιμασι μένους, 745 

οὺς οἱ πρόγονοι ἔθεντο, λύουσιν αὐτοί, τόϊς δ᾽ ἑαυτῶν, οὺς 

ἐπ᾽ ἀδὶκίωῳ τῆς πόλεως τιβέωσι, χρήσθωι ὑμᾶς οἴονται 
δῶ 5. δ Φ Ν κα 7 θ 7 φΦ Ὁ Ν ὦ. Ν 

164 θέειν. εἰ οὖν μή ὅ τιμωρήσεσῦε τούτους, οὐκ ὧν φθάνοι τὸ 
»" »"» “Ἢ 7 7 

πλῆθος τούτοις τοῖς θηρίοις δουλεῦον. εὖ δ᾽ ἴστε, ὦ ἄνδρες ς 
ὃ ——— J 7 ΟΝ, 4 τ 12 
ἱκασταί, ὅτι εν μὲν σφόδρα ὀργίζησθε, ἧττον ᾿ ἀσελγω- 

t τίθεσθα τιθέναι F. V.O. τον. b θέσθαι] θεῖναι ν. 
Υ νόμους om. S. k. 8. “ πλέον S. πλείοις Ὑ. Ο. vulg. 
υ πάλαι] παλαιοῖς Ὑ. Ο. k. r.s. πλείοσιν. 
Ὑ ἐν} καὶ ἐν 5. d ἡμῖν} ὑμῖν k. 
Χ νόμος καινὸς] καινὸς νόμος Υ΄. e τοῦτ᾽ εἶναι] εἶναι τοῦτο Κ. 8. 
Υ ἐνεγκὼν ἀνενεγκὼν 8. Γ τοῦ om. V.O. 
* αὐτῷ εἶναι τὸν βίον 8. αὐτῷ τὸν ὃ τιμωρήσεσθε] τικωρήσησθε Ἐὶν. 

βίον εἶναι ν. εἶναι αὐτῷ τὸν βίον ο6- Ὁ φθάνοι) φθάνη ν. 
teri. ἱ ἀσελγανοῦσιν) ἀσελγαίνουσιν P. 

ἃ ἔχοντος] ἔχοντα Ὗ. Ο. v. 

———— V v ——— 



— 
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νοῦσιν, " ἐὰν δ μένάνλλδε — 

τοὺς ὑβρίζοντας ' ὑμᾶς ἐπὶ τὴ τοῦ φιλοτιμέισθαι προ- 

164 Ἵνα δὲ καὶ περὶ ἐκείνου " εἴπω τοῦ νόμου, ὦ, ἄνδρες A- 
κασταί, ᾧ ἀκούω μέλλειν " παραδείγματι εὐϑολτνωκ 
τονὶ καὶ ἢ φήσειν ἀκόλουθον αὐτῷ ὃ τεθεικέναι, ἐν ὦ ἕν» 
“οὐδὲ δήσω "᾿Αθηναίων οὐδένα, ὃς ἂν ἐγγυητὰς τρεῖς 

δ - καθιστῇ τὸ αὐτὸ τέλος τελοῦντας, πλὴν ἐάν τις ἐπὶ 

“ προδοσία τῆς πόλεως ἢ ̓ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου τ- 

“ συνιὼν ἁλῷ, ἢ τέλος τι πριάμενος ἢ ἐγγυησάμενος ἢ β 
« ἐκλέγων μὴ ̓καταβάλλη," ἀκούσατέ μου καὶ περὶ᾿ 

ιδρτούτον οὐ γὰρ ἐρῶ ὅτι αὐτὸς ᾿Ανδροτίων ἦγεν εἰς τὸ δὲσ- 

᾿᾿Ματήρον καὶ ἔδει τούτου κειμώου τοῦ ὁμω; ἀδλ' ἀφὶ ἧς 

κεῖται ὁ νόμος οὗτος, διδάξω ὑμᾶς. οὗτος γάρ, ὦ ἄνδρες 1ο 

οὐκ ἐπὶ τοῖς κεκριμένοις καὶ ἠγωνισμένοις κεῖ- 
ται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς ἀκρίτοις, ἵνα μὴ διὰ τὸ δεδέσθαι χέϊ- 
ρον ἀναγκάζοιντο — ἢ καὶ παντάπασιν ἀπα- 

᾿ ράσκευοι εἶεν. οὑτοσὶ δέ, " ἃ ἐπὶ τοῖς ἀκρίτοις κεῖται, ὡς 

τόδ περὶ ἁπάντων εἰρημένα μέλλει πρὸς ὑμᾶς λέγειν. ὡς δὲς 
σαφῶς γνώσεσθε ὅ ὅτι ἀληβη λέγω, ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ. οὔτε 

᾽ γὰρ " ἄν, ὦ ὦ ἄνδρες δικασταί, " ἐξὴν ὑμῖν τιμᾷν ὅ τι χρὴ 
παθᾶν ἢ ἀποτῖσαι (ἐν γὰρ τῷ παθεϊν καὶ ὁ δεσμὸς ἔνι" 
οὐκ ἂν οὖν ἐξῆν δεσμοῦ τιμῆσαι), οὔθ᾽ ὅσων ἔνδειξίς Ἑέστιν 

"ἢ ἀπαγωγή, προσεγέγραπτο ἂν ἐν τοῖς νόμοις “ τὸν δ᾽ γ46 

ΟΝ δὰν δὲ] εἰ δὲν, " ἐπὶ ροβὲ ἢ om.v. 
᾿ ὑμᾶς οι. k.s. ἔπ θῶ, F. S.v. 
Aante καὶ ροπὶς ν. ante ᾿ καταβάλλῃ] —— 

ὦ τ. 5" ἃ om. ργῖν. 
5 παραδείγματι) πράγματι 8. χα ἄν om. 5, k. 5.0. 

5 πουτον}} τοῦτον 8, Ὑ ἐξῆν ὑμῖν τιμᾷν} τιμᾷν ἐξῆν ἐ- 
Ρ φήσειν) φησὶν ἴκ, τ. 5. μὴν ἘΦΥ, Ο. τ. 5.ν. 
ὅ τεθεικένα.} τέθεικεν O. ᾿ ἐστο ἐστι τοι Ὗ. Ο, Κ. τ. 5. 
τ Αϑιμαίωνὶ ἀϑιραῖν ν. 5 3) ὁ ν.ὕ 
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» Ν » — — -“ 

“ ἐγδειχβέντα ἢ ἀπαχθέντα δησάντων οἱ ἕνδεκα ἐν τῷ 

“ ξύλῳ," εἴπερ μὴ ἐξὴν ἄλλους ἢ τοὺς ἐπὶ προδοσίω τῆς 
᾿ 2* “Δ * ΠΕ ΤΊ 

πόλεως ἢ ἐπὶ καταλύσει του δήμου συνιοντὰς ἡ τοὺς τῷ 5 

τέλη ὠνουμένους καὶ μὴ καταβάλλοντας δῆσαι. “ γῶν δὲ 

ταῦθ᾽ “ ὑμῖν τεκμήριω ἔστω ὅτι ἔξεστι δῆσαι" παντελῶς 
Ν 34 Μ) ΣΝ ι Ν ͵ὔ " δ' . ΡΤ, ὃ 

γὰρ ἤδη ἄκυρ᾽ ἂν ἥν τὼ τιμήματα. ἔπειτω δ᾽ ὦ ἄνδρες 

δικασταί, τοῦτο τὸ γράμμω αὐτὸ μὲν καθ᾽ αὑτὸ οὐκ ἔστι 
νόμος, τὸ “ οὐδὲ δήσω ᾿Αθηναίων οὐδένα," ἐν δὲ τῷ ὅρκῳ "5 

τῷ βουλευτικῷῶ γέγρωπται, ἵν μὴ συνιστώμενοι οἱ ῥή- 
τορες οἱ ἐν τῇ βουλῇ δεσμὸν κατά τινος. τῶν πολιτῶν λέ- 
γοιεν. ἄκυρον οὖν τοῦ δῆσαι τὴν βουλὴν ποιῶν “ ὁ Σόλων 

τοῦτο πρὸς τὸν ὅρκον τὸν βουλευτικὸν προσέγρωψφεεν, ἀλλ᾽ 

οὐ πρὸς τὸν ὑμέτερον" ἁπάντων γὰρ κυριώτατον ᾧετο δεῖν '5 

εἶναι τὸ δικαστήριον, ἦ καὶ ὁ τι γνοίη, τοῦτο πάσχειν τὸν 

ὡλόντω. ἀνωγνώσεται δ᾽ ὑμῶν δ αὐτοῦ τούτου ἕνεκα τὸν 
τῶν ἢ ἡλιωστῶν ὅρκον. λέγε σύ. 

OPKOS ΗΛΙΑΣΤΩΝ. 
Ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους Κ καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου :ο 

Ι τοῦ ᾿Αθηναίων καὶ τῆς βουλῆς τῶν πεντακοσίων, καὶ τύραννον οὐ 

ψηφιοῦμαι τὰ εἶναι οὐδ᾽ ὀλιγαρχίαν" οὐδ᾽ ἐάν τις καταλύῃ τὸν δῆ- 
μὸν τὸν ᾿Αθηναίων ἢ λέγῃ ἢ ἐπιψηφίξζῃ παρὰ ταῦτα, οὐ πεισό- 
μαι" οὐδὲ τῶν χρεῶν τῶν ἰδίων ἀποκοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασμὸν ὃ τῆς ̓ ς 

᾿Αθηναίων οὐδ᾽ Ρ οἰκιῶν" οὐδὲ τοὺς φεύγοντας κατάξω, οὐδὲ ὧν θά- 
νατος 4 κατέγνωσται, οὐδὲ τοὺς μένοντας ἐξελῶ παρὰ τοὺς νόμους 

Ὁ συνιόντας] προσιόντας O. Κ καὶ τὰ] καὶ κατὰ τὰ P. v. 
ς γῦν] νυνὶ V. O. r. Ἰ τοῦ ᾿Αθηναίων) τῶν ἀθηναίων P. 
d ὑμῖν] ἡμῖν τ... r. v. 
eom. 8. τ εἶναι οἴη. Ὁ, 
᾿ καὶ] ζετο καὶ V. καὶ ᾧετο cor- Ὁ τὸν ᾿Αθηναίων] Libri τῶν ἀθη- 

rectus Γ΄. ναίων. — 
Β αὐτοῦ om. Γ΄. 9 τῆς ᾿Αθηναίων) τῶν ἀθηναίων τ΄. 
Ἀ ἡλιαστῶν] δικαστῶν 8... Ρ οἰκιῶν} οἴκων 8. 
ἘΟΡΚΟΣ ἩΛΙΑΣΤῺΝ om. S. ταγνώσεται 

ἡλιαστῶν om. v. 4 κατέγνωσται Υ. 
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᾿ς Οὐ σρὺρ κειμόνους καὶ τὰ ψηφίσματα " τοῦ δήμου τοῦ ̓Αθηναίων καὶ 
Ι͂ Ἄωμ' τῆς βουλῆς οὔτ᾽ αὐτὸς ἐγὼ οὔτ᾽ "ἄλλον οὐδένα ἐάσω" οὐδ᾽ " ἀρχὴν 747 

Ἷ ᾿ καταστήσω ὥστ᾽ ἄρχειν ὑπεύθυνον ὄντα ἑτέρας ἀρχῆς, καὶ τῶν 
᾿ννέα ἀρχόντων καὶ τοῦ ἱερομνήμονος καὶ ὅσαι μετὰ τῶν ἐννέα 

Ε ἀὐτ Ἀρ θννϊκαμωντω ταύτῃ τῇ ἡμέρῳ, υὸὰ κέροκος καὶ προ 
[ ΝΜ ΕΗὔἬἬ 

ύο ἀρχὰς ἄρξαι τὸν αὐτὸν ἐν τῷ αὐτῷ ἐνιαυτῷ" οὐδὲ δῶρα 
εἰ τῆς ἡλιάσεως ἕνεκα οὔτ᾽ αὐτὸς ἐγὼ οὔτ᾽ ἄλλος ἐμοὶ οὔτ' 

* ἄλλη εἰδότος ἐμοῦ, u οὔτε τέχνῃ οὔτε μηχανῇ οὐδεμιᾷ, καὶ γέ- 
τ ἥογα οὐχ ἔλαττον ἢ τριάχοντ᾽ ἔτη. καὶ ἀκροάσομαι τοῦ τε κατη- 19 

τ γόρου καὶ τοῦ x ἀπολογουμένου ὁμοίως ἀμφοῖν, καὶ διαψηφιοῦμαι 
“περὶ αὐτοῦ οὗ Υ ἂν αὶ ἡ δίωξις, 5 ἐπόμνυμαι Δία, " Ποσειδῶ, Δή- 

᾿ τς ὁ ἀπο νσυεαυρ λοι 

᾿ 172 δἰ Ἐνταῦθ οὐκ ἔνι, ὦ ἄνδρες, δικασταί “οὐδὲ ϑήσω 
— “᾿Αθηναίων οὐδένα" τὰ γὰρ κρίνοντα — “ἁπά- 

σας τὰ δικαστήριά ἐστιν, οἷς ἐξουσία ἐστὶ καὶ δεσμὸν 
οςς καὶ" ἄλλο " ὅ Ἢ ἂν βούλωνται καταγιγνώσκειν. 
ἢ "3 Ὡς μὲν οὖν ἔξεστιν ὑμῖν δεσμὸν — — 20 

ἡ ταύτῃ ἐπιδείκγυμι" ὡς ' δὲ τὰ δεδικασμένα " ̓ἄκυρα 

“ποιέῖν καὶ δεινὸν καὶ ἀνόσιόν ἐστι καὶ δήμου κατάλυσις, 
ἱ πάντας ἂν οἴομαι ὁμολογῆσαι. ἡ γὰρ πόλις " ἡμῶν, ὦ 

ἄνδρες δικασταί, νόμοις καὶ "ψηφίσμασι διοικεῖται. εἰ 1: 
“δέ τιν τὸ ψήφῳ κεκριμένα νόμῳ καινῷ λύσει, τί πέρας 

8, πολ — τὰ βαίνειμι τούτιν τ. 
δόμου τῶν ἀϑηναίων ἵκ.τ. 5, τὸν ἀθη- πολλὰ καλὰ 8, 

— ἐνταῦθα δ᾽ Ὑ.Κιν. 
. ᾿ Υ Ο. ἀρχὴν τ. ἐνταυθοῖ ὃ τ΄ 5. 

“ δὲ — V.O.r. M ν. ς ἁπάσας om. k. 
5 τε om. S. Γ ἄλλο om. k.s. 
ἃ ἀπολογουμένου) ἀπολογησομένου 8 ὅ τῇ τὶ ὃ 5. τι σ᾿ 

Ῥ. ν. Ὁ ταύτῃ F. ceteri ταῦτ᾽. 
δἰ ἐὰν 8. ᾿ ἐ δ] δὲ κῦ Β. δ... 

νυμι Ἐν πεόψισινν ζω Ἦν Α ——— 
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* * —2 διί ἄν νὰ 7 4 “4 
ἔσται; ἢ πῶς ἢ τοῦτον δίκωιόν ἐστι νόμον “ προσαγορεύ- 

Ν —8 “ 7 »" 

εἰν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνομίαν; ἢ πὼς οὐ τῆς μεγίστης ὀργῆς ὁ 
— ᾽ὔ’ὕ “ 7 Ἵ . —* —X * r »" ᾽ * 

174 τοιοῦτος νομοθέτης ἄξιός ἐστιν ; ἐγὼ μὲν γὰρ ' τῆς ἐσχά- 
» ε -“» 7 Ν 

τῆς νομίζω, οὐχ ὅτι τοῦτον μόνον τὸν νόμον ἔθηκεν, ἀλλ᾽ 748 
ε » —* ε 7 
ὅτι καὶ τόϊς ἄλλοις ὁδὸν " δείκνυσι καὶ περὶ δικαστηρίων 

καταλύσεως καὶ περὶ τῶν φευγόντων καθόδου καὶ περὶ 
»" » “Ἢ ) Ν 7 Ψ ἂν 

τῶν ἄλλων ἵἱ τῶν δεινοτάτων. τί γὰρ κωλύει, ὦ ἄνδρες 
» F » 7 ε -“ 

δικασταί, εἰ οὗτος χαΐρων ἀπαλλάξει ὁ τοιοῦτον νόμον 5 
ε * »“ »" 7 

θείς, ἕτερον φανήνωι ἄλλο τι τῶν τής πόλεως ἰσχυροτά- 
— ͵7 “ιν Ν * 7 Υ,ἢ 

τῶν ἢ κατωλύοντω νόμω καίνω; ἐγὼ μὲν γῶρ οἰμαι " ου- 
΄ ᾽ ͵7 * Ν 7 * 

175 δέν. ἀκούω δ᾽ ἔγωγε καὶ τὸ πρότερον οὕτω καταλυθῆναι 
ἈΝ »"» »" 

τὴν δημοκρατίαν, παρανόμων πρῶτον. Ὑρωφῶὼν " κατάλυ- 
»-" »“» ᾽ 7 ΄ Ἁ 

θεισῶν καὶ τῶν δικαστηρίων ἀκύρων γενομένων. ἴσως μεν το 
7 ⸗ ε 7 - ᾽ ε 7 Ε “ 7 

οὖν ἄν τις ὑπολάβοι ὅτι οὐχ, ὁμοίων ὄντων τῶν πρωγμά- 
"»"»"- ΄ 7 »" ᾽ " 

τῶν γὺν καὶ τότε λέγω περὶ κατωλύσεως τοῦ δήμου. ἀλλ 
δδὲ ΄ δῶ ͵ὔ » -“΄ ἢ ὑδέ ᾽ν 

οὐδὲ σπέρμω δέ! καταβάλλειν ἐν τῇ πόλει οὐδένω, ὦ ἄν- 
7 ͵ » ἣν » ᾿ 

δρες δικασταί, τοιούτων πρωγμάτων, οὐδ᾽ εἰ μή πὼ ἂν τ5 
2 * 3 ἃ; Ν 3 “Ὁ 7 "“" 

εκφύοι, ὡλλα ἃ καὶ τὸν εγχειρουντώ λέγειν ἡ ποίειν τι 

Ὁ χριοῦτον δίκην διδόναι. 
« ᾿ ά » ν᾽ “' ςὦἅ»» 

176 Ὅτι τοίνυν καὶ τέχνη κώκῶς ἐνεχείρησε ποιέῖν ὑμᾶς, 
» — " — ε« "ν ε 7 7 ᾿ 

ἄξιόν ἐστιν ὠκοῦσωι. ὁρῶν γὰρ ἑκάστοτε πάντως, καὶ 
èX “ Ἂς ᾽ »" 

τοὺς πολιτευομένους καὶ τοὺς ἰδιώτας, τοὺς νόμους “ τῶν 
»- " * — 

— τῆς πόλεως ἀγαθῶν αἰτίους ὑπολαμβάνοντας, ἐσκόπει :ο 
* ΕΝ ΕΖ — 

πῶς λήσει τούτους καταλύσας, κἂν ἄρω ληφθὴ τοῦτο 

ποιῶν, μὴ " δόξει δεινὸν μηδ᾽ ἀναιδὲς μηδὲν εἰργάσθαι. 
Ρ τοῦτον post νόμον ponit v. y οὐδέν οὐδένα Κ.8. 
4 προσαγορεύειν] προσαγορεῦσαι Ἐ᾿. 2 καταλυθεισῶν] λυθεισῶν X. καὶ 

v. λυθεισῶν 8. 
τ τῆς ἐσχάτης] τῶν ἐσχάτων S. ἃ καὶ post ἄλλα om. S. 
5 δείκνυσι δεικνύει F. ν. Ὁ χριοῦτον} τοιοῦτο F. v. 
τ τῶν ροβῖ ἄλλων οἱ". O. ς τῶν om. Γ΄. 
u θεὶς] τιθεὶς 5. d χἧς] καὶ Ο. 
x καταλύοντα] καταλύσοντα F. e δόξει} δόξῃ k. r. 5. et γρ. P. 

V. Orr. καταλύσαντα . 5. 
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17} εὗρεν. οὖν τῶτο ὃ πεποίηκε, μῳ. τοὺς νόμους Γ καταλῦ- 

σαι, ἵγα τἀδικήματ᾽ αὐτοῦ τὸ τῆς σωτηρίας᾽ ὄνομ᾽ ἔχῃ. 25 

οἵ τε γὰρ " σώζοντες τὴν πόλιν εἰσὶ νόμοι, ὅν τε οὗτος 
ἔθηκεν οὐδὲν ἐκείνοις " τῶν αὐτῶν ἔχοντα, νόμος. τὴν μὲν 
οὖν τοῦ ὀνόματος φιλανθρωπίαν, ὅτι ταύτην ἂν μάλιστα 
— προσίεσθε, κατέϊδε᾽ τὴν δὲ χρείαν, ὅτ, τἀναντία ἔχουσα γ40 

178 φανήσεται, παρεῖδε. φέρε γὰρ πρὸς Διός, ἔστιν " ὅστις 
ἂν ἣ ἢ πρόεδρός ποτ᾽ ἐπεψήφισεν ἢ ἢ πρύτανις τούτων τι τῶν 

Ὁ τῷ νέμῳ γεγραμμένων; ἐγὼ μὲν οὐδέν ' ἂν οἶμαι. 
πῶς οὖν τοῦθ᾽ ὑπέδυ; νόμεον ἔθετο ὅ ὄνομα τοῖς αὑτοῦ κα- 5 

κουργήμασιν. οὐ γὰρ ἁπλῶς, οὐδ᾽ ὅπως " ἔτυχον, ποιοῦ- 

σι κακῶς ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἐσκεμμένως καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ πράτ- 

Ἰγρτοντες, οὐχ οὗτοι μόνον, " ἀλλὰ πολλοὶ τῶν πολιτευομέ- 

γῶν, οἱ " τούτῳ παριόντες αὐτίκα δὴ μάλα συναπολογή- 
σονται, οὐ μὰ ΔΙ οὐ Τιμοκράτει χαρίσασθαι Ρ βουλόμε- 1ο 

γοί, πόθεν, ἀλλ᾽ αὑτῷ συμφέρειν ἕκαστος ἡγούμενος τὸν 

νόμον. ὥσπερ τοίνυν οὗτοι σφίσιν. αὐτοὺς βοηθοῦσιν ἐφ᾽ 
1δο ὑμᾶς, οὕτω “ δέ καὶ —* ὑμὴν αὐτὸς βοηθᾶν. " καίτοι 

— “ τινος αὐτὸν ὅτου ἕνεκα τοιαῦτ᾽ — γρά- 
ᾧειν, καὶ διεξιόντος ὡς χαλεπὸν " τὸν ἀγῶνα " ὑπολάμ- τς 

βάνοι τόνδε, " τετυφῶσθαι τὸν ̓  ταῦτα λέγοντ᾽ ἔφη" συμ- 

παρίσισθαι γὰρ ᾿Ανδροτίωνα ἑαυτῷ, καὶ τοιούτους λόγους 
) σχολὴν ὄγωτα ἐσκέφθα: περὶ πάντων, ὥστ᾽ εὖ εἰδέναι 

Γ καταλῦσαι, λῦσα, F. V. O. k. 5. τούτῳ] τοῦτο v. 
τ, 5. et τοῦ. v. pr. enim om. Ρ βουλόμενοι) βουλομένους S. 

Β σώζιντες ζῶντες 5. “ δεῖ ροβὲ ὑμῖν ροηΐξ ν. 
" τῶν αὐτῶν ἔχωντα]) ἔχωτα τῶν ᾿ καίτοι δἰπὲ τοίνυν ποῦ λόγων ἐ- 

αὐτῶν Ἐν ᾿ ρωτῶντος τύος ἕνεκα. καίτοι Υ .Ο..τ.5, 
τρσίσθη τρσῶσο F.v. προῖ- " τὸν οἵω, Ὗ΄ Ο, Κ. τ, 5. 

Ὁ" 55* * * 1 ὑπολαμβάνοι] ὑπολαμβάνει ν. 
Γ, " τετυφῶσθϑαι ) τετνφλῶσθα, ΒΥ. 

1 ἂν κηΐε εἶμαι; οὐ. Υ, τ᾿ 5. * ταῦτα οὔ, Ὗ. Ο. Κι τ. 5. 
"ἢ ἔτυχον 5, οοίοτὶ ἔτυχε. σχολὴν ἄγοντα} ἄγοντα σχιλὴν 
5 ἀλλὰ] ἀλλὰ F. ΕΑΥ. Ο. Κι ν, 5.ν. 

351 



* ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΙΝ., 

5 οὐδὲν αὐτῷ γενήσοιτο φλαῦρον ἀπὸ τῆς γραφῆς: 20. 

181 —* καὶ * καὶ τεθαύμακα τὴν ἀναισχυντίαν τὴν 
7) * » — —— 

τούτου τε κἀκείνου, τοῦ μέν, εἰ κώλει, τοῦ δ᾽, εἰ πάρει- 
ν 7 * Ἂς δὺ ᾿ Ν, 

σι καὶ συνωπολογήσεται. μωρτυρίω γὰρ θήπου φανερώ 
“"Ἢ ς ῶᾷ'ν΄ ἢ 7 e⸗ 

γενήσεται πᾶσιν ὑμῖν ὅτι τὸν νόμον “ τούτου ἕνεκώ ἐτίθει, 
3 ᾿ ᾽ * J J 8 182 ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ πᾶσι τὸν αὐτόν. ὅμως δὲ καὶ περὶ τῶν 1:5 
᾽ ΄ ε »“ X —* * * 

ἐκείνω πεπολιτευμένων ὑμᾶς μικρὼ βέλτιόν ἐστιν ἀκοῦ-: 
͵7 “Ἢ 7 Δ 

* καὶ τούτων ὃ ταῦτω, ὧν κεκοινώνηκεν —* καὶ " δὲ 

ἃ τοῦτον οὐδὲν ἡττὸν ἐκείνου δικωίως ἂν ᾿μισοῖτε. λέζω 

δ᾽ ε οὐδὲν ὧν ἀκηκόαθ' ὑμεῖς, εἰ μή τινες ἄρω ἐπὶ τόϊς 750 

Εὐκτήμονι ἢ γιγνομένοις ἀγῶσι παρῆσαν. . 
18 Κ Ἶ » — ———— Ν » 
3 Καὶ πρῶτον μὲν ἐφ᾽ ᾧ μέγιστον φρονέϊ, τὴν τῶν χρη- 

7 J 7 δὶ δὶ Ἂς “ἢ Ψ -“» 

μάτων εἴσπραξιν ἐξετάσωμεν αὐτοῦ, ἣν μετὼ ᾿ τούτου τοῦ 
* 4 αν δ πος ὧν » 

χρηστοῦ πάντας εἰσέπραξεν ὑμᾶς. αἰτιωσάμενος γὰρ Ἐὐ- 5 
΄ἦΝ ς ΄ * ν᾽ 7 * 3 

κτήμονω τὰς ὑμετέρως ἔχειν εἰσφοράς, καὶ τοῦτ᾽ ἢ ἐξε- 
⸗ φ. Δ “ ΄ ε ⸗ ⸗ 

— ἢ παρ᾿ ἑαυτοῦ καταθήσειν ὑποσχόμενος, καταλύ- 
ἮΝ Ε ἂς 9 »“ ͵7 

σας ψηφίσματι ' κληρωτὴν ἀρχὴν ἐπὶ τῇ προφάσει ταύ- 
᾽ X * »“» ᾽ 

τή ἐπὶ τὴν εἴσπραξιν παρέδυ, καὶ τοῦτον Ἂ προὐβάλετο, το 
3 Ἁ Ν * ΄ 4 1.6 .» “ 

εἰπὼν τὴν τοῦ σώματος ἀῤῥωστίαν, Ἱν᾽, ἔφη, συνδιοικῇ μοι. 
5 7 7 ε * 184" δημηγορίαν δ᾽ ἐπὶ τούτοις ποιούμενος, ὡς ἔστι τριῶν 

ε ς »-" ΕΝ »“μ" ᾷ ΕΣ » 

αἰρεσις ὃ ὑμῖν, ἢ τὼ πομπέίω κατωκόπτειν ἢ πάλιν εἰσ- 
΄ Ν * “΄ κι ὁ 

φέρειν ἢ τοὺς ὀφείλοντως εἰσπράττειν, αἱρουμένων εἶκο- 
ἘῊΝ » * * ε ΄ 

τως ὑμῶν τοὺς ὀφείλοντως εἰσπράττειν, ταῖς ὑποσχέσεσι 15 
— 

) cV. Ο. τ. 5. " γιγνομένοις] γενομένοις X.O. r. s. 
ἃ οὐδὲν] μηδὲν F. γεγεννημένοις F.v. 
σε om. PF. S.v. robrou om. V.r.s. et pr. O. Κι, 
ς τούτου ἕνεκα τούτων ἕνεκα Υ. 5. Κ ἐξελέγξει» ἐξελέγχειν k. 
4 ταῦτα] ταὐτά τ. Ἰ κληρωτὴν) κλήρωι τὴν Ε΄ Υ. O. 

"ὁ δ ἃ τοῦτον] διὰ τοῦτον 5." διὰ Γ΄ s. 
τοῦτο Κ-. διὰ τούτων r. πὶ προὐβάλετο) προὐβάλλετο Ο. 

[ μισοῖτε] μισοῖτο Κ. 5. 8 —— 8. ceteri δημηγο- 
Post οὐδὲν cum * S.v. omisi ρίας. 

πλέον. ο ὑμῖν Ομ. S. Κ. 5. ὃ 



: κῆρες ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΆΤΟΥΣ. 847 

ẽ καὶ διὰ τὸν: καιρὸν “ὃν ἥν τότ᾽ ἔχεν" ἐξουσίαν, 
«πῶς μὲν κειμένοις. νόμοις "περὶ τούτων οὐκ ὥετο δεῖν χρῆ- 
σθαι, οὐδ΄, εἰ μὴ " τούτους ἐνόμιζεν ἱκανούς, ἑτέρους τιβέ. 

! —* ψηφίσματα δ᾽ εἶπεν ἐν ὑμῦ δεινὰ καὶ παράνομα, :ο 

δὲ ὧν ἠργολάβει, — τούτῳ — λημ- 
καὶ πολλῷ τῶν ὑμετέρων κέκλοφε μετὰ “τούτου, 

Ἷ —— ἕνδεκα καὶ τοὺς ἀποδέκτας καὶ τοὺς ὑπης- 
ρέτας ἀκολουθεϊν μεθ ἑαυτοῦ. εἶτ᾽ ἔχων " τούτους ἦγεν as 
ἐπὶ τὰς "ὑμετέρας οἰκίας, καὶ σύ, "ὦ Τιμόκρατες, συνη- 

᾿ χβό κελούθεις, μόνος τῶν —— δέκα ὄντων. καὶ μηδεὶς 
᾿ὑπολαμβανέτω “με λέγειν ὡς " οὐ χρῆν —— τοὺς 751 

᾿ ὀφείλοντας. χρῆν γάρ. ἀλλὰ πῶς; ὡς ὁ νόμος " ἀγο- 

᾿ρεύει, τῶν ἄλλων ἕνεκα τοῦτο γάρ ἐστι δημοτικόν. οὐ 
Η γὰρ τοσοῦτον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πέντε ταλάντων “ ὑμῖν, 

᾿ ὧν οὗτοι τότ᾽ εἰσέπραξαν, τεθέντων ὠφέλησθε, ὅσον βέβλα- ς 

᾿ς αϑγφθε τοιούτων ἐθῶν εἰς τὴν πολιτείαν εἰσαγομένων. εἰ γὰρ 
4 ἐθέλοιτ᾽ ἐξετάσαι τίνος ἕνεκα μᾶλλον ἄν τις ἕλοιτο ἐν 

ἂν εὕροιτε, προχει- 
ρότατον, ὅτι — — “ πραότερω ἐν ' τῇ δημοκρατία. ὅτι το 
"μὲν τοίνυν τῆς " ὅπου βούλεσθε ὀλιγαρχίας πολλῷ ἀ- 

σελγέστερα καὶ δεινότερα ἐποίουν ᾿ οὗτοι, παραλείψω 

" ἀλλὰ παρ᾿ ' ἡμῖν πότε πώποτε ᾿᾿ δεινότατα " ἐν τῇ πό- 

ξ ——— 

Ἢ 

— — 

——— — ὑμεῖς γρ. 8. ἐμϑ Ῥ. 
δ ὦ) Ὦν ἃ ἐβέλοιτ᾽ ἐθέλητε ν. θέλετ' 8, 
— ΣΟΥ Ο.Κ, 5 πραότερα] πραότερά ἐστιν F. V. 

᾿.8.. Ο. Κ᾿ ν᾿ 5. ν.Ψ 
" περὶ τούτων om. F. [τῷ om. F. Υ. Ο. Κ' τ. 5.ν. 
᾿ τούτους} τούτοις Κ. Ξ μὲν οἵω. V. O. k. τ. 5. 
" τούτου) τοῦτο 5. " ὅπου} [ἡ τὶ ὅτοι. 
* τούτους} τουτουσὶ F. V.O. Κ΄. τ. ᾿ οὗτοι om. pr.O. 

5., Κκ ἀλλδλἹ ἀλλ' F. 
ἡμετέρας τ΄ ᾿ ἡμῦ» ὑμῖν Ἐ, τ᾿ 5. 

om. k. 5, τι δερότατα) δεινότερα V. O. k. 
" οὐ χρῆν} οὐ χρὴ ν. Γ, 5. 
Ὁ ἀγορείει) κελεύει Ἐς v. 5 δ» τὰ ἐν 5. 
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858 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ On. ΧΧΙΝ. 

᾿᾽ ἢ - τ ΑΝ ε ϑ —8 7 νθ᾽ ο " ν, 

λει γέγονεν 2. εὖ οἱό ὁτι ἔπὶ τῶν τριῶκο ἅπαντες ὧν 
8 7) 2 ε " ᾿ 7 Δ Ν * “ 

188 εἴποιτε. τότε τοίνυν, ὡς ἔστιν ἀκούειν, οὐδεὶς ἔστιν ὁστιςι5 
» —9— * * ε * " 7 

ἀπεστερεῖτο τοῦ σωθῆναι, " ὅστις ἑαυτὸν οἴκοι κρύψειεν, 
» » τὰς »" * * * c Ν ᾿ 

ἀλλ᾽ αὐτὸ τουτοὸ ᾿ κατηγορουσι τῶν τριώκοντῶώ, ὁτὶ τοὺς ἐκ 
»“ ᾽ -“ ᾿ ," »"» 7 

τῆς ἀγορᾶς ἀδίκως ἀπῆγον. οὗτοι τοίνυν τοσαύτην ὑπερ- 
ἈΝ ᾽ * ᾽ 7 “ ε »"Ὕ 7] ΄ ΕἸ 

βολὴν ἐποιήσαντο " ἐκείνων τῆς ἑαυτῶν πονηρίως, ὡστ᾽ ἐν 
Ν ᾽ν Δ ; ε 7 

δημοκρατίω πολιτευόμενοι τὴν ἰδίαν οἰκίαν ἑκάστῳ δὲσ--"ο 
ὔ ᾽ὔ Ν ⸗ 4 δι“ Φι πο δ Ν . 

μωτήριον καθίστασαν, τοὺς. ἔνδεκ ὥγοντες ἐπὶ ἵ τὰς οἰ- 
7 7 ᾿, 7 » 

180 κίας. καίτοι, ὦ ἄνδρες " δικασταί, τί οἴεσθε, * ὁπότ᾽. ἄν-- 
» ΓΝ — Ἂς Ἴ " X ͵7 

θρωῆος πένης, ἡ καὶ πλούσιος πολλὼ δ᾽. ἀνηλωκὼς καί 
") μωϑ 3 » * * Ν * 

τιν᾽ ἴσως τρόπον εἰκότως οὐκ εὐπορῶν ἀργυρίου, μὴ μόνον as 
— ἈΝ » Ἂ “ν»ἦ᾽ » 3 Ἂν *? 

εἰς τὴν ἀγορὰν φοβοῖτ᾽ ἐμβαλεῖν, ἀλλὼ μηδ᾽ οἴκοι " μέ: 
᾿ Ἁ « »“» ε X 7 37 ᾽ . 

γειν ἄσφαλες " ἡγόιτο, ὁ δὲ τούτων αἴτιος Ανδροτίων εἴη, 
ὰ ΕΒ ἘΠΙῸΝ —— 2* *8* Ν ΄ * 

ὃν οὐδ᾽ ὑπὲρ αὑτοῦ δίκην εὐ λωβεῖν τὼ πεπρωγμένω καὶ 
΄ ΒΟ Ύ ΩΝ ἐν 7 ᾽ ᾿' ᾿ 

βεβιωμένω, μή " τί γ᾽ ὑπὲρ τῆς πόλεως εἰσπράττειν εἰσ- 
7 7) — οὟ ᾽ ᾽ Ἃ Ἂ — κῷ ,ὔ 

τροφοράς ; καίτοι εἰ τις “ ἔροιτ᾽ αὑτὸν ἡ σέ, Τιμόκρατες, 75. 
Ν ᾽ ΄ 7 »» ΝΗ » Ἂς γ᾽" ' 

τὸν ἐπαινέτην ᾿ τούτων καὶ συνεργόν, τὰς εἰσῴφορως πότε- 
*X * 7 Ω 7 —*8* ἘΞ ͵ 

ρὸν τώ κτήμωτω ἡ τῷ σωμωώτῶ ὀφείλει, τῶ κτήημώτω φηή- 
— ΜΝ 7 “ὋΣ Ν 7 

σαιτ᾽ ἄν, εἴπερ ἀληθὴ λέγειν “ βούλοισθε᾽ ἀπὸ γὰρ τού- 5 
᾽ ΄ Α * * “ 7ὕ * 

τῶν εἰσφέρομεν. τίνος. οὖν ἕνεκ᾽, ὦ κώκιστοι πάντων ἀν- 
θ ͵΄, ᾽ Ζ΄ δὺΐκ Ἂς 7 δ 7 Ν μὴ J 

ρώπων, ἀφέντες ᾿τὸ τὼ χωρίω θημεύειν καὶ τὼς οἰκίας, 
“Ὅ ΦενΨ 7 53. « ΕῚ 

καὶ ταῦτ᾽ ἀπογράφειν, ἐδεῖτε καὶ ὑβρίζετε πολίτας ἀν- 
7 ἵν Ἂς 7 7 — καὶ τοὺς ταλαιπώρους μετοίκους, οἷς ὑβριστικώ- 

ε »“σ΄ Ν »“, — ΄ »"»» ε ͵΄ * ΜΦ, 8.9 * 

τερον ὅ ὑμέϊς ἢ τοῖς οἰκέταις " τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν ᾿ ἐχρῆ- το 

9 ἅπαντες] πάντες F. v. 
Ρ ὅστις ἑαυτὸν εἴτις ἑαυτὸν P.k. v. 
4 κρύψειεν} κρύψοιεν K. 
r κατηγοροῦσι) κατηγοροῦμεν F.v. 
5 ἐκείνων om. V. Ο, k. r. 8. 
t τὰς] τῆς F. v. 

u δικασταί ἀθηναῖοι O. k. τ΄. 
x ὁπότ᾽ ὁπότ᾽ ἄν F. S. v. 
Υ ἀνηλωκὼς) ἀναλωκὼς V. 
2 μένειν] μένειν ἄν Ἐ, S. 

Ὁ ἡγοῖτο] ἡγεῖτο V. ἦι τοῦτο 8. 
Ὁ τῇ τοί τ. 
ς ἔροιτ᾽) ἐροῖτ᾽ 8. 
d τούτων] τούτου F. v. 
ς βούλοισθε] βούλεσθε F. v. 
Γ τὸ om. k.r. 
ὃ ὑμεῖς ante κέχρησθε ponunt Ἐὰν. 
" τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν] τοῖς ὑμε- 

τέροις οὕτως ὃ... τοῖς ἑαυτῶν Εἰ ν. 
ἱ ἐχρῆσθε S. ceteri κέχρησθε. 



Ρ. γ52,753. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 830 

αρισθε. καὶ μὴν εἰ " θέλετε ' σκέψασθαι παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς, 
ὦ ἄνδρες δικασταί, τί δοῦλον ἢ ἐλεύθερον εἶναι: διαφέρει, 

— ——— — τοῖς μὲν δούλοις τὸ σώμα 

τῶ τῶν ἀδικημάτων ἁπάντων ὑπ εύθυνόν ἐστι, τοῖς δ᾽ ἐλευθέ- 
ροις ὕστατον τοῦτο προσήκει κολάζειν. οἱ δὲ τοὐναντίον εἰς τς 

δ τ σώμα, ὥσπερ ἀνδραπόδεις, ἐ ἐποιήσαντο τὰς — 

᾿χρῃρίας. οὕτω δ᾽ " ἀνίσως καὶ πλεονεκτικῶς ἔσχε πρὸς ὑμᾶς 
ἈΠ ̓ Ανδροτίων, ὥστε τὸν μὲν " αὑτοῦ πατέρα ὥετο δεν, δημο- 
ο΄ σίαᾳ δεθέντα ἐπὶ χρήμασιν ἐν τῷ δισμωτηρίῳ, μήτ᾽ ἀπο-1ο 
ο΄ δόντα ταῦτα μήτε κριθέντ᾽ “ ἀποδρᾶναι, τῶν δ᾽ ἄλλων 
; πολιτῶν τὸν μὴ δυνάμενον ἢ τὰ ἑαυτοῦ θεῖναι οἴκοθεν εἰς 
Ψ 193 τὸ δεσμωτήριον ἀχβέντα “ὑφ᾽ ἑαυτοῦ δεδέσθαι. καὶ Τι- 

ᾧ ᾿᾿μόκράτης τῶν μὲν πολλῶν ἡμῶν τότε, ὅτε τὴν διπλασίαν 

εἰσέπραττεν, οὐδ᾽ ἂν ταῦ ἑγὸς λαβέιν ἠθέλησεν ἐ ΕὙΎνη- 35 

" τάς, μὴ μέχρι τὴ τῆς ἐνάτης πρυτανείας, ἀλλ᾽ " οὐδὲ μιᾶς 
ο΄ ἡμέρας, ἀλλ᾽ ἢ διπλᾶ τὰ χρήματ᾽ ἔδει καταβάλλειν ἢ 
Ὶ παραχρῆμα δεδέσθαι. παρεδίδου δ᾽ οὗτος τοῖς ἕνδεκα 
ο΄ τὸν "οὐκ ὠφληκότα ἐν τῷ δικαστηρίῳ. νῦν δ᾽ ὅπως, ὧν 753 

ἂν ὑμεῖς καταγνῶτε, ἄδετοι " περιίασιν, ὑπεύθυνον αὑτὸν 
ο΄ ποιήσας νόμον ἡ εἰσενεγκεῖν ἐτόλμησεν. 
᾿ 194 ᾿Αλλ᾽ ὅμως κἀκεῖνα καὶ " τάδε φήσουτιν ὑπὲρ ὑμῶν 

ο΄ " σράττειν. εἶτα "ταῦθ᾽ ὑμεῖς " ἀναδέξεσθε ὑπὸρ ὑμῶν ε 
πεπρῶχβαι, καὶ τὼ τῆς τούτων θρασύτητος καὶ πονηρίας 

ι θέλετε) θέλοιτε ν. Γ οὐδὲ om. 8. 
ΟἸ φκέψασθϑα,} σκέψασθε Υ.Ο.Κ, " οὐκ om. S.v. 
Ὁ ἀνίσως ἄν ἴσως 5. αἰσχρῶς ἔζσως, ὧν} ὁπέσων τ, 5. 

correcetus τ. ἢ περιίασινἾ περιΐωσιν Ὑ .Ο.Κιτ.5, 
5 αὑτοῦ ἑαυτοῦ F. — δον ΕΝ, 
5. ἀκιδρᾶναι} ἀποδράναι V. k. τ. 

.Υ, — τῶν τῶν Β. 

Ρ τὰ ἑαντοῦ θεῖναι. θεῖναι τὰ ἑαν- εἶς κυροῦ — 
τοῦ V.O Καὶ τ, κ. ᾿ ** 

ἀναδέξεσθε εὐνοῶν — ———— ἐφ᾽ τ 
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840 ΔΗΜΟΞΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΙΝ, 

᾿᾽ » ᾽ 7 

ἔργα πράως οἴσετε; ἀλλὼ μισεῖν ὀφείλετε τοὺς τοιού- 
* »" * 7 Ν .. Ν 

τους, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, μῶλλον ἢ σώζειν. τὸν γὰρ ὑπὲρ 
2 7 ᾽ ΄ Ν 6 7 « “ν Φ ΟΝ 

τῆς πόλεως πράττοντώ τι καὶ “ πράων ὑμῶν τευξόμενον 

τος τὸ τῆς πόλεως ἦθος ἔχοντω δὲ φαίνεσθωι. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ το 
7 Ἂς ᾿ “, » * * * δ, * ἈΝ 

τί; τοὺς ἀσθενεῖς ἐλεέϊν, τοῖς ἰσχυροῖς καὶ δυνωμένοις μὴ 
ΕῚ * » —* Ἁ ᾿ς » * 

ἐπιτρέπειν ὑβρίζειν, οὐ τοὺς μὲν πολλοὺς ὠμῶς μετώχει- 
J »" 

ρίζεσθαι, κολακεύειν δὲ τὸν δ ἀεί τι δύνασθαι δοκοῦντα. 
ὲ “ τ * ἃ “ 23 “ὃ σὺ ποιέϊς, ὦ Τιμόκρωτες δὶ ἃ πολλῷ μᾶλλον ἂν ι8 

' » » “ “ 7ὔ Α 

εἰκότως ' μὴ δ θελήσαντες ἀκοῦσαι σοῦ θάνατον κατωψνη- 

φίσαινθ᾽ οὗτοι ἢ δὲ ᾿Ανδροτίωνω 5 ἀφίεσαν. — 
« » ἈΧ Ν ΑΝ ε Ἁ ε " ; 

1960 Ὅτι τοίνυν οὐδὲ τὴν εἴσπραξιν ωὐτὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἵ πε- 
"»“ » Ν 7 ς- »" ἴω ᾿ 

ποίηντωι, καὶ τοῦτ᾽ αὐτίκω δὴ μάλα ὑμῖν δῆλον ποιήσω. 

εἰ “γάρ τις ἢ ἔροιτο αὐτοὺς πότεροι αὐτοῖς δοκοῦσιν ἀδἔ»- 1ο 
κειν μῶλλον τὴν πόλιν, οἱ γεωργοῦντες καὶ φειδόμενοι, 

διὰ παιδοτροφίας δὲ καὶ οἰκεῖω ἀναλώμωτῷ: καὶ λει- 

τουργίας ἑτέρως ἐλλελοιπότες ' τὰς εἰσφοράς, ἢ οἱ τὰ τῶν 

ἐθελησάντων εἰσενεγκεῖν χρήματα καὶ " τὼ παρὼ τῶν 
΄ ⸗ 7] ι 3 — 

— καὶ ἀπολλύντες, οὐκ ἂν εἰς 15 
“ ͵ 7 Ζ “, 5, » ἡ τὰν 

τοῦτο δήπου τόλμης, κωΐπερ ὄντες ἀναιδεῖς, ἔλθοιεν ὥστε 
» ε »"» —2122 * 5 »" 

φήσαι τοὺς τὼ ἑαυτῶν “ μὴ εἰσφέροντως μᾶλλον ἀδὲκεῖν 
Ἂ, Ν ἣν —*8 ΄ 7 ΦΡ' δε ψΨὉ Φ' δ 

197 ἡ τοὺς τῶ κοινῶν υφαιρουμενους. τίνος οὖν ἐγεκχ,, ὦ Τιμό- 
᾿ — E — — 

κρῶτες καὶ ᾿Ανδροτίων, ἐτῶν ὄντων πλειόνων ἢ τριάκοντα ἢ 54 

ἀφ᾽ οὗ ὅγε} ἕτερος ὑμῶν πολιτεύετωι, καὶ ἐν τούτῳ τῶ 
»" X 8 5» X 

χρόνω πολλῶν μὲν στρωτηγων ἠδικηκότων τῆν πόλιν, σολ- 
* δὲ ε Ζ ἃ X 4 Ὗ E * ε δ Ἁ 

λῶν δὲ ῥητόρων, οἱ παωρὼ “ τουτοισὶ κέκριντωι, ὧν οἱ μὲν 

“᾿ πράων] πρᾶον r. Κ ἔροιτο] ἐροῦτο 8. 
4 ἀεί F. S. vulg. αἰεί. Ι τὰς οἵη. 8. 
ς 4] ἃ Ὑ. Ο.Κ. τ. 8. νυ. τ τὰ ante παρὰ οἴη. 8, 
᾿ μὴ] μηδὲ k. 5. Ὁ κλέπτοντες) βλέποντες 5. 
5 θελήσαντες} ἐθελήσαντες Ἐ᾿ν. 9 μὴ om. r. 
" ἀφίεσαν] ἀφείησαν correctus » ἕτερος] ἑταῖρος V. k.r.s. 

Υ. ὦ τουτοισὶ] τούτοις Υ, τουτουσὶ F. 
᾿ πεποίηνται!) πεποίηται V.O. x.r. V. 



Ρι 75.» 725. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 841 

᾿τιβνᾷσιν ἐφ᾽ οἷς ἠδίκουν, οἱ δ᾽ —— ᾧχοντο 9 
ο΄ καταγνόντες ἑαυτῶν, οὐδενὸς πώποτε " τούτων ἐξητάσθη 
᾿ φαμδήγορεν. ὑμῶν εὐδότερο, ————2— νὼ 
τ΄ ὧν ἡ πόλις " ἔπασχεν, ἀλλ᾽ ἐνταῦθ ἐφάνητε ἡμῶν κηδό- 
͵ βρη, ὦ πωλῶν ὧῶμ κακῖρ τιῦγαιμ βούλεσθε, ὦ ἅ αν- 

᾿ - δδες ̓Αθηναῖοι, τὸ τὸ τούτων αἴτιον ἐγὼ ὑμῶν εἴπω, ὅτ, τού- το 

——— * ἀδικοῦσιν ὑμᾶς τινές, ἀπὸ δὲ τῶν 
᾿ς ἰσπραττομέγων "ὁ οἱ δὲ ἀπληστίαν δὲ τρόπων 
—— τὴν πόλιν. οὔτε γὰρ — πολλοῖς 

᾿ καὶ " κατὰ μικρὰ ἀδικοῦσιν ἀπεχθάνεσθαι ἢ ἡ ὀλίγοις καὶ 15 
μεγάλα, οὔτε δημοτικώτερον δήπου τὼ τῶν πολλῶν ἀδι- 

᾿. εικήμαδ. ὁρᾷν ἢ τὰ τῶν ὀλίγων. ἀλλὰ ἢ τοῦτ᾽ αἴτιον ᾿ οὑγὼ 

' Ε φο λόγω, δεῖ * ὑμᾶς ταῦτα "λογισαμένους, καὶ μεμνη- 
τ. μένους ὧν ἂν ἕκαστος ἁμάρτῃ, κολάζειν, ὅ ὅταν λάβητξ:ο 

τινα, καὶ μὴ τὸν χρόνον, εἰ πολύς ἐστ᾽ ἀπ᾽ ἐκείνου, σκα- 

- πῶν, ἀλλ᾽ εἰ " ταῦτ᾽ ἐποίουν. ὡς εἰ γὺν πράως οἴσετ᾽ φ᾽ 
ἵν ὡς τότ᾽ ἠγανακτεῖτε, δοξετ᾽ ὀργιζόμενοι κατεγνωκέναι τὼ 

᾿ φοο χρήματα τούτων, οὐκ ἀδικούμενοι. τῶν μὲν γὰρ ὀργιζο- 
τ΄ μένων ἐστὶν ὀξέως τι κακὸν τὸν λελυπηκότ᾽ “ ἐργάσασθαμ, 29 

τῶν δὲ ἀδικουμώων, ὅταν ποθ᾿ ὑπ᾽ αὐτοῖς λάβωσι τὸν 
— ἠῥ κηκότα, τότε τιμωρήσασθαι. οὔκουν δεῖ δοκεῖν νῦν μα- 

᾿λακισθώτας τότε τῶν ὀμωμοσμένων ὅρκων ἀμελήσαντας 

ὑμῶν αὐτοὸῖς χαρίσασθαι * τὸ δίκαιον, ἀλλὼ ̓μισεϊεγ 55 

καὺ, μηδ᾽. ἀνέχεσθαι φωνὴν μήτε τούτου μήτ᾽ ἐκείνου, 

πεπολιτευμένων. 

τ τούτων οἵω. Κ, F. 
— πάσχει ΒΟ διν. ἀνὰ —— ΡΝ 

faciendum πάσχοι. Ὁ ταῦτ᾽ τοιαῦτ᾽ F. ν, 
Ἔ μὸν οἵ, k. οὐ Ο, ς ἐγγάσασθαι εἰγγάσθα, F. 
" ἐφῃροῦντο) ὑφαιρεῦντα, V.V. O. 4 μήτε τούτου μέτ᾽ ἐκείνου) μήτε 

κίσιαιν. τούτων μήτ᾽ ἐκείνων Ἐς ν. μήτ᾽ ἐκεί- 
Ἐ κατὰ vulg. τά. νον μήτε τούτου Ὗ. Ο. Κα, t. 
Υ τούτων Υ΄ “ τοιαῦτα) τῶν τοιαῦτα Ε΄ 



842 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Ox. ΧΧΙΨΝ. 
᾿ * Ν 7 “«“ 7 * * 3 7 

20: Αλλὼ γὴή Δίω ταυτῷ μόνον τοίουτοι Ὑεγόνωσιν ἐν οἷς 
ο * δ * 7 

πεπολίτευνται, ἄλλα δ᾽ ἔστιν ἃ καλῶς διωκήκασιν. 
» Ν 1 “ 4 Ν " 

ἀλλὼ καὶ τἄλλα οὕτω προσεληλύθασι πρὸς ὑμᾶς, ὥσθ᾽ 5 
« ᾽ 7 —* ᾿ * Ν 

ἥκιστα ἐν οἷς ἀκηκόατε ἄξιόν ἐστι μισεῖν αὐτούς. τί γὰρ 
7 » ΠΝ “ « 2 —9—— βούλεσθε εἴπω; τὼ πομπέϊω ὡς ἐπεσκευώκασι, καὶ τὴν 

-“ ) ἣ, Ν »“" “" * ἐν 

τῶν στεφάνων καθαίρεσιν, ἡ τὴν τῶν φιώλων ποίησιν τῆν 
» 7 ν» ᾿ “ Ἁ 

202 καλήν; ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτοις γε, εἰ μηδὲν ἄλλο ἠδίκουν τὴν το 
͵Ζ 7 " ε ῇ εῇ 7 δ ͵ 357 δι — 1 

πόλιν, τρίς, οὐχ, ἅπαξ τεῦνανωι δικαίως ὧν μοι θοκουσι 
Ν Ν ς 7 ἜΜ 7 Ν -“ — — 

καὶ γαρ ἱεροσυλίῳς καὶ ἀσεβείον καὶ κλοπῇ καὶ" πᾶσι 
» 4 » * Ἂν ι 7 E ΄ * 

τοῖς δεινοτάτοις εἰσὶν ἔνοχοι. τὼ μὲν οὖν πόλλ᾽ ὧν λέγων 
ἄν ᾽ 2 ε * 

5 ἐφενάκιζεν ὑμᾶς ᾿Ανδροτίων παρωλείψνω, φήσας δ᾽ 
᾿ »ε»" ᾿ς 7 » 7 Ν * 7 δ 4 
ὠπτοῤρειν τῶ φύλλω τῶν στεφάνων καὶ σωπροὺς εἰνῶ! Θιο τ5 
Ν 7 . ") Ἂ, 4 ΕΝ ⸗ — 

τὸν χρόνον, ὠσπὲρ ἰων ἡ ροθων οντῶς ὡλλ οὐ χρυσίου, 
7 » ε εὖ Ν δ᾽ 393. κν. * ἢ 7] 

συγχωνεύειν ἐπεῖσεν. αἰἱρεθεις δ᾽ ἐπὶ ταυτῷ “ προσείλετο 
ἶ οἷς 2 δῶν — 2 0 408 τουτονὶ τὸν “πάντων ᾿ τῶν κώκῶν "" κοινωνὸν. " κῶτ᾽ “ ἐπὶ 

ἀτ.. δον ᾽ » Ν δ 7 -»" ΄ 

μὲν ταῖς εἰσῴορωις τὸν θημόσιον παρείνῶι προσέγρωψψεν 20 
ε 3 4“ Ψ ⸗ ——— 4 

ὡς δὴ δίκαιος Ῥ ὦν, ἃ ὧν ἕκαστος ἀντιγρωφεὺς ἔμελλεν 
» σῇ , "“κχκ» 7 Πα ὃ “ , δ᾽ δ 
ἐσεσύθωι τῶν ᾿ εἰσενεγ κόντων᾽ ἐπὶ τοῖς στεφάνοις ὁ᾽, οὺς 

* 28 ᾽. ὦ. οὐ ΐ » ᾽ " 
κατέκοπτεν, οὐχὶ προσήγαγε ταῦυτο δίκαιον τοῦτο, ἀλλ 

δ, ἃ, «7 7 7 ᾽ * ΄ 
αὐτὸς ρήτωρ, χρυσοχῥος, τὠωμίως, ὠντιγρωφεὺς γέγονεν. 

Ἂν ⸗ X 1 ΒΕ; ε ὯΝ 

2ο4᾽ καὶ μὴν εἰ μὲν ἅπαντ᾽ ἠξίους, ὅσω πράττεις τῇ πόλει, :5 
“ 7 Γ᾽ ΠΡΟ Ἡύαν,, Ζ ἈΝ 4’ “ιν : 

σαυτῷ πιστεύειν, οὐκ ὧν ὁμοίως κλέπτης ὧν “ εφωρω" νυν 
4: ἃ »“΄ ᾽ » δ δι x 2 — Ν Ν 

δ᾽ ἐπὶ ταῖς εἰσῴφορωις ὁ θικωιὸν ἐσβῇ ορίσως, μὴ σοὶ πι- 
x* ᾽:Σ X * Α΄ Δ. 7 ἈΝ ͵7 «ὦ * 

στεύειν ἀλλὰ τοῖς " αὑτῆς δούλοις τὴν πόλιν, ὁπότ᾽ ἄλλο 

Γ τεθνάναι post μοι ponunt F. " κᾷἄτ καὶ V.O. κἄπειτ᾽ Κ.Υ.5. 
V.O. Κ. 8. v. post δοκοῦσι Γ΄ 9 ἐπὶ} ἐν τ. 

8. ἐφενάκιζεν ὑμᾶς] ὑμᾶς ἐφενάκι- Ρ oMm. Γ΄. 
ζεν ΕῪ.Ο.Κ. τ΄ 5. ν. 4 ὧν om. V. Ο. Κ' 5. 

" προσείλετο] προείλετο Ὑ. O. k. ᾿ εἰσενεγκόντων] εἰσενεγκάντων Ὁ, 
Γ. 8. ' καὶ 

ἱ τουτονὶ] τοῦτον F. S. v. " οὐ μὴν Υ. 
kx —* ἁπάντων F. v. — ἐφορῶ Υ.0. * 
— ἃ αὑτῆς] σαυτῆς O. αὐτοῖς τον. 

πὶ κοινωνόν} κοινὸν ΡΥ. O. 



Ρ.756. Ε665) ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 843 

τι πράττων καὶ χρήματα κινῶν ἱερά, ὧν ἔνια οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς 756 

ἡμετέρας γενεῶς ἀνετέθη, μὴ προσγρανψάμενος τὴν αὐτὴν 
᾿ φυλακὴν ἥνπερ ἐπὶ τῶν εἰσφορῶν φαίνη, οὐκ ἴδη δῆλον 
105 δι᾽ ὃ τοῦτ᾽ ἐποίησας ; ἐγὼ μὲν οἶμαι. καὶ μήν, ὦ ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι, * καὶ ) καθ᾿ ἅπαντος τοῦ χρόνου σκάψασθε ὡς ς 

᾿ καλὰ καὶ ζηλωτὰ ἐπιγράμματα τῆς πόλεως ἀνελὼν ὡς 
— ἀσεβῆ καὶ δεινὰ ἀντεπέγραψνεν. οἴομαι γὰρ ὑμᾶς ἅπαν- 

ο΄ τας "ὁρῶν ὑπὸ τῶν στεφάνων ταῖς χοινικίσι κάτωθεν γε- 
ΐ γραμμένα ““ οἱ σύμμαχοι τὸν δῆμον " τὸν ᾿Αθηναίων ὁ ἀν-- τὸ 

Ε΄ “ ̓ δρωγαθίας ἕνεκ [ἐστεφάνωσαν]) καὶ δικαιοσύνης" * 
“οἱ σύμμαχοι ἀριστεῖον τῇ ̓ Αθηνᾷ ἀνέθεσαν" — 

J λεὶς 
4 ——— οἷον “ Εὐβοεῖς “ ἐλευθερωθέντες ἐστεφάνωσαν τὸν 
“δῆμον ᾿ἐπεγέγραπτό που, πάλιν “Κόνων ἀπὸ τῆς ⸗ 
——— — — Λακεδαιμονίους," “Χαβρίας ἀπὸ 
Ὁ οἶα Νάξῳ ναυμαχίας. " τοιαῦτα γὰρ ἦν τὰ τῶν στε- 
20 φάνων ἐ ἐπιγράμματα. ταῦτα μὲν τοίνυν, ἃ ' πρότερον ζη- 
ο΄ λον πολὺν εἶχε καὶ φιλοτιμίαν ὑμῖν, Ἰφανίσται καθα:- το 

* eebin⸗⸗ τῶν στεφάνων" ἐπὶ " δὲ ταῖς, φιάλαις, ὡς ἀντ᾽ 

ἐκείνων ἐποιήσαθ᾽ ἡ ὑ ὑμῖν ὁ πόρνος οὗτος, “6 ᾿Ανδροτίωνος 
* ̓ ἐπιμελουμένου" ἐπιγέγρασται," καὶ οὗ τὸ σώμα it⸗ 

ρηκότος οὐκ ἐῶσιν οἱ νήμοι εἰς τὰ ἱερα “σι, τούτου 
τοὔνομα ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπὶ τῶν φιαλῶν " γεγραμμένον ς 

8 ᾿Αϑηναῖο, οὔ, Υ. ν ὃ νοι, — 
Υ.Ο.Κ ν᾿. 5.νυ. F.v 

Ὁ ἐρᾷν ὑπὸ τῶν στεφάνων) ὑπὸ τῶν Στὰ ταῖς φιωλακῇ ταῖν φῶκαι 
v. 

— —. ———— Ὁ. 
OM.r.s. ν. ———— 

δ δεῖνες τινες 5. V.O. ν΄. ποιήϑησαν F. V. O κ΄. τ. 5. v. 

“ τοῦ οἵη, Ἀγ. x. συδίντει ἢ γεγραμμένο»} ἐπιγεγραμμένεν F. 



844 . ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΞ. Οκ. ι Χχινο 

ἐστίν. ὅμοιόν γέ, οὐ γάρ; τοῦτο τος προτέροις ἐπιγράμ-. 

207 μώσὶν, Ἂ ἢ φιλοτιμίαν ἴσην ἔχον ὑμῖν. τρίω τοίνυν ἐκ 
3J ὃ 7 2 ν ἣ 4Φ ὧν Ν 
τούτων τὰ δεινότατ᾽ ἄν τις ἴδοι πεπραγμέν᾽ αὐτοῖς. τὴν 

Ν ἣν 7 — J ζ΄ μὲν γὰρ θεὸν τοὺς στεφάνους σεσυλήκασι᾽ τῆς " δὲ πό- 757 
᾽ - ⸗⸗ φ ε 

λεὼς τὸν ζῆλον ἠφανίκασι τὸν ἐκ τῶν ἔργων, ὧν ἢ ὑπό- 
ΝΒ δ “ ; μνήμω ἤσαν ἃ ὄντες οἱ στέφανοι" τοὺς δ᾽ ἀναθέντας δόξαν 

᾽ ᾽ » σιν 7 οὐ μικρὰν ἀφήρηνται, τὸ δοκεῖν ὧν ἂν εὖ πάθωσιν ἐθέλειν 
208 μεμνήσθωι. καὶ τοιαῦτω καὶ τοσαῦτω τὸ πλῆθος ᾿ κακὼ 5 

3 ͵ ᾽ . Ἀν σθ 7 Ν ⸗ t εἰργωσμένοι εἰς τοῦτ᾽ " ἀνωισθησίως καὶ τόλμης ᾿ προελη- 
λύθασιν, ὥσθ᾽ ὁ μὲν οἴεται δὲ "ὶ ἐκεῖνον ὑφ᾽ " ὑμῶν σωθή- 

σθαι, ὁ δὲ {0 ἡ οὐ καταδύ Ἷ σεσθωι, ὁ δὲ παρωκάθητωι καὶ οὐ κατωθύεται τοῖς πε- 
“ ε ——— ΓΕ: 3 200 πραγμένοις. οὕτω δ᾽ οὐ μόνον εἰς χρήματ᾽ ἀναιδὴς ἀλλὰ 

* J ᾿ ᾽ -“ἢὕμ" «“ ͵7] 

καὶ σκαιός ᾿ ἐστιν, ὥστ᾽ οὐκ οἶδεν ἐκεῖνο, ὅτε στεφανοιιο 

μέν εἰσιν ἀρετῆς σημέϊον, φιάλαι δὲ [“ καὶ ἐκπώματα ἢ] 

καὶ τὼ τοιαῦτω πλούτου, καὶ στέφανος μὲν ἅπας, κἂν 
ΠΝ 7 * "» 7 * -“ 7 . ΄΄ 

μικρὸς ἡ, τήν ἰσὴν φιλοτιμίων ἔχει τῶ μεγώλῳ, ἐκπῶώ- 

μαώτω δ᾽ ἢ θυμιωτήριω ἢ τὼ τοιαῦτω κτήματω, ἐὰν μὲν τς 
δ ὑπερβάλλη τῷ πλήθει, πλούτου τινὼ δόξαν προσετρίψνα- 
το τὸς κεκτημένοις, ἐὰν δ᾽ ἐπὶ ἢ" σμικροῖς “ σεμνύνηταί 
τις, τοσοῦτ᾽ ἀπέχει τοῦ τιμῆς τινὸς διὼ ταῦτω τυχεῖν, 

ὥστ᾽ " ἀπειρόκωλος προσέδοξεν εἶνωι. οὗτος τοίνυν ἀνελὼν 
τὼ τῆς δόξης κτήματα ' τὼ τοῦ πλούτου πεποίηται μι-:ο 

—— πρότέρ *4 ἃ ἐκεῖνον} ἐκείνων K. 8. V. 

πὶ ἢ] 2 ἦν 6. x ὑμῶν} ἡμῶν v. ὺ 
Υ αἰδὴς . 

Ὁ τούτων] τούτου F. S. V. Ο. τ΄. ἐστιν — —— 
o δὲ πόλεως ὃ. ceteri πόλεως δέ. Ἐ 
Ρ ὑπόμνημα] ὑπομνήματ᾽ ΕᾺΥ .Ο. 

ΟΝ ὁ 8... 
4 ὄντες om. P.v. 

τ κακὰ εἰργασμένοι εἰργασμένοι 

2 [καὶ ἐκπώματα] om. 8. V. O. 
Κι γ.8. 

ἃ ὑπερβάλλῃ] ὑπερβάλῃ V. O. k.s. 
Ὁ σμικροῖς] μικροῖς 5. V. v. 
ς σεμνύνηταί τις] τις σεμνύγηταί 

κακὰ V.O. — κακὰ τ. ἐρ- Ἐν. 
γασάμενοι κακὰ Κ. 8. ὦ τοσοῦτ᾽ τοσοῦτον F. 

5 ἀναισθησίας] ἀναισχυντίας P.vV. ὁ ἀπειρόκαλος] ἀπειρόκακος Ὁ. 

ἱπροεληλύθασιν] προσεληλύθασιν 8. ᾿ τὰ ante τοῦ ΟἿ]. omnes. 
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ἢ . 
ἣ ἐς ὴ 

Ἦν. ͵ 
ἔρος 

Ρε757, 7588. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 84: 

— — ὁμῶν:. “καὶ οὐδ᾽ ἐκέιν " εἶδεν, ὅτι πρὸς 
μὲν χρημάτων κτῆσιν οὐδὲ πώποτε ὁ δῆμος ἐσπούδασε, 

—— πρὸς ἕν τῶν ἄλλων. — * 

τ χρήματα μὲν ̓ γὰρ πλεῖστα τῶν Ἑλλήνων ποτὲ " σχὼν 
' — ὑπὲρ φιλοτιμίας " ἀνήλωσεν, ὑπὲρ δὲ δόξης εἰσ- 1: 

311 φέρων ἐκ΄ τῶν ἰδίων οὐδένα πώποτε κίνδυνον ἐξέστη. ἀφ᾽ 
τ᾿ " ἀθάνατα αὐτῶ περίεστι, τὰ μὲν τῶν ἔργων 

ο΄ ἡ μνήμη, τὰ δὲ τῶν ἀναθημάτων τῶν ἐπ᾽ ἐκείνοις στα- 
᾿ θέώντων τὸ κάλλος, προπύλαια ταῦτα, ὁ παρθενών, στοαΐ, 758 

νεώσοικοι, οὐκ ἀμφορίσκοι δύο οὐδὲ χρυσίδες τέτταρες ἢ 
Εν " ἄγουσα ἑκάστη μνᾶν, " ἅς, ὅταν σοι δοκῇ, πάλιν 

312 γράψεις καταχιωνεύειν. οὐ γὰρ ἑαυτοὺς ᾿" ———— 

*5 ἃ καταράσαιντ᾽ ἂν οἱ ἐχθροί, ποιοῦντες, —* 
᾿ς πράττοντες τὰς εἰσφοράς, ταῦτ᾽ ἀνέθεσαν, οὐδ᾽ " ἱόσπ' 
Ι —— συμβούλοις ἐπολιτεύοντο, ἀλλὰ τοὺς Ἢ 
ο΄ βθροὺς — καὶ ὦ πᾶς τις ἂν εὖ φρονῶν εὔξαιτο, 
ο΄ χὴν πόλιν εἰς ὁμόνοιαν — ἀθάνατον " κλέος αὑτῶν 
ὲ ̓λελοΐπασι, τοὺς " ἐπιτηδεύοντας οἷά σοι βεβίωται τῆς τὸ 

οὐἠροθμμᾷ εἴγγοντες. ὑμεῖς δ᾽ εἰς Υ τοσοῦτον ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 

ναῖοι " προήχθητ᾽ εὐηθείας καὶ ῥαθυμίας, ὥστ᾽ οὐδὲ τοιαῦτ᾽ 

ἔχοτεν "παραδείγματα ταῦτα μιμεῖσθε, ἀλλ᾽ ̓ Ανδροτίων 
ὑμῖν πομπείων ἐπισκευαστής.. ̓ Ανδροτίων, ὦ ω —* καὶ θεοί. τέ 

καἰ λνάξια ὑμῶν) οὐχ ὑμῶν ἄξια F. ΟΣ ΤΣ Conf. 
v. ndrotion. 95 
MF. S. V. O. οοἰετὶ οἶδεν. — — F. 

om. O.k. A⸗⁊·⸗] [λὈτὶ οἴωσπερ. 
Κ σχὼν} ἔχων Ὗ.Ο. x. τ. 5. et γρ. ᾿ ἄγωνττεςἾ ἀγαγόντες Υ.Ο .κ.ν... 

σι ἢν ἃ κλέος αὑτῶν] αὐτῶν κλέος Εἰ ν. 
᾿ ὅτα»θ V. O. Κ΄ τ. 5. κλέος αὑτοῖς V. Ο. k. τ. 5. 
πὶ ἀνήλωσεν} ἀνάλωσεν ν. " ἐκιτηδεύεντας ἐπιτηδείντας Β. 

γυναι ⏑ Υ τοσοῦτον) τοῦτο Εἰ, ν. τοσοῦτο 

-" ὁ ἔς 
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ς φφιν φἡ δ ΝΜ 7 « * σῇ 2 — 

καὶ τοῦτ ἀσέβημα ἔλαττον τίνος ἡγέϊσθε;; ἐγὼ μὲν " γὰρ 

ὁ ἡγοῦμαι δεὶν τὸν εἰς ἱερὼ εἰσιόντω καὶ χερνίβων καὶ κα- 
ΦΘ," δὰ 7 82 * Ἂς 9 * ⸗ ΠῚ 

γων ὡψνόμενον, καὶ τῆς πρὸς τοὺς ὕεους ἐπιμελείως “σπροσ- 
» ᾽ ε Ψν ᾽ Ν ε ͵7 

τάτην ἐσόμενον οὐχὶ " τακτὸν ἡμερῶν ἀριθμὸν ᾽ ἁγνεύειν, 20 
» ε ε ΄ 7 3 7 

ἀλλὼ τὸν βίον ξ ὅλον ἡγνευκέναι τοιούτων ἐπιτηδευμάτων 

οἵα τούτῳ βεβίωται. 
Ν ἵν —26 7 ΄-ς 4 ἃ, ἃ δὲ ͵7ὔ 

214 Καὶ περὶ μὲν “τούτων κατὼ σχολήν" ὦ δὲ Τιμοκράτει 
* Ν ΄ἷ * —* 7 ᾽" 

συνέρει, πολλώ ρον ἐτε πρὸς τούτοις ἔχων — 

οἶδα δ᾽ ὅτι, * μὲν οὐκ ἀσύμφορος ' ̓ὑμῖν. ἐστὶν ὁ νόμος 25 

καὶ παρὰ πάντας τοὺς νόμους εἰσενηνεγ μένος καὶ κατὰ 

πάντ᾽ ἀδίκως ἔχων, οὐχ ἕξει λέγειν᾽ ἀκούω δ᾽ αὐτὸν 
΄ ε » * * 3 λέγειν ὡς " ἐκτέτισται τὰ χρήματα ᾿Ανδροτίων, καὶ 

8 2 7 
Γλαυκέτη καὶ Μελανώπῳ, καὶ ὅτι δεινότατ᾽ ἂν πάθοι 

18 ὧν —2* δι 
ἐκείνων τῶ Φικαίω, πάντων ἀνθρώπων, εἰ πεποιηκότων 

ὑπὺρ ὧν αὐτὸς αἰτίαν ἔχει θέναι τὸν νόμον, μηδὲν ἧττον 759 
215 αὐτὸς. ἁλίσκοιτο. ἐγὼ δὲ τὸν λόγον 5 ἡγοῦμαι τοῦτον 5 οὐδὲ 

καθ᾽. Ρὲν λέγειν “4 ἐγεῖνωι τούτω. εἰ μὲν γὰρ ὑπὲρ τούτων, 

οὺς τὼ προσήκοντω "φὴς πεποιηκέναι, θέϊναι τὸν νόμον 5 

ὁμολογεῖς, "κατ᾽ ἐκεῖνό προσήκει σε ἁλίσκεσθαι φανερῶς, 

ότι μὴ τιθέναι νόμον, ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσι τόϊς 
πολίταις, ἄντικρυς οἱ κύριοι νόμοι " λέγουσι, καθ᾽ οὺς 

“τό οὗτοι " δικάσειν ὀμωμόκασιν. εἰ δὲ τοῦ πᾶσι συμφέροντος 

Ὁ γὰρ οῃ;. Ὁ. τὸ ἧττον αὐτὸς} αὐτὸς ἧττον V. 
ς ἡγοῦμαι] οἶμαι, V. O. ἐν 

4 προστάτην] πρὸς ταύτην 8. n ἡγοῦμαι τοῦτον] τοῦτον ἡγοῦμαι 
“ τακτὸν προειρημένων Ὑ.Ο Κι8. F. v. 

προειρημένων τακτὸν F. προειρημένῶν Ρ δ} ἕνα 8 
—* v. 4 ἐνεῖναι] εἶναι V. O. k. r. s. 
τ ἀγκέ»] ὠγνεύσειν r. ἅγνευσιν τ φὴς] φῆις 8. φήσεις V. O. k.r. s. 

'ε ὅλον οπι. 8.ν: ἴῃ γρ. habet F. ΚΑῚ — 
n τούτω» τούτου ὃ. » ; " λέγουσι] ἄγουσι 8, ἱ ὑμῖν ἐστὶν] ἔσθ᾽ ὑμῖν v. 
* —— * τ x δικάσειν} δικάζειν V. 

— ἐκείνων τούτων F.v. ΟΠ]. 8. 
᾽» 

—— ——————4 
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ἕνεκα ταῦτα νομοθετῆσαι φήσεις, μὴ λέγε τὴν ἔκτισιν το 
τὴν τούτων" οὐδὲν γὰρ κοινωγέ! τῷ νόμω τῷδε" ἀλλ᾽ ὡς 

ἐπιτήδειός ἐστι καὶ καλῶς ἔχων ὁ νόμος, τοῦτο δίδασκε. 
τοῦτο γάρ ἐσθ ὑπὲρ οὗ σὺ μὲν εἰσενεγκεῖν φής, ἐγὼ δὲ 

γέγραμμαι τἀναντία φάσκων, κρίναι δὲ προσήκει " rou- τς 

τουσί, καίτοι καὶ τοῦτ᾽ οὐκ "ἀπορήσαιμ᾽ ἂν δέϊξαι, 
τ ϑηάντα “μᾶλλον ἣ κατὼ τοὺς νόμους πεποιημένους τὴν 

ἔκτισιν " ἐκείνους τὴν τῶν χρημάτων" ἀλλὰ μὴ περὶ τού- 
τῶν ὑμῶν οἰσόγτων τὴν ψῆφον, τί δέ ταῦτα λέγοντα ἐνο- :ο 

τς χλεϊν με νυνί; 
217 — τοίνυν αὐτὸν οὐδ᾽ ἐκείνων ἀφέξεσθαι τῶν λόγων, 

ὡς δεινὰ ἂν πάθοι, εἰ γράψας ὅπως “᾿Αθηναίων μηδεὶς 
— 1—— ὑτὸς ἱπείσεταί ὅτι κακόν, καὶ ὅτι τοὺς νόμους 
ὡς 'πραοτάτους καὶ μετριωτάτους, εἶναι ὑπὲρ τῶν ἀδυ- 
* — ἐστίν. πρὸς "δὴ τοὺς τοιούτους, λόγους 25 

βέλτιον ' προακηκοίναι μικρὰ πάντας ὑμᾶς, ἵν᾿ ἧττον —* 
αιϑαπατᾶσθε. ὅταν μὲν γὰρ λέγη, “ὅπως μηδὲς " δεθή- 

σεται ᾿Αθηναίων, μὴ λανθανέτω ψευδόμενος ὑμᾶς. οὐ γὰρ 

ὁτοῦτο τέθεικεν, ἀλλ᾽ ὅπως ὑμέϊς ἄκυροι τῶν προστιμη- 760 
μάτων Ῥἔσεσθε᾽ καὶ τὴν μεθ᾽ ὅρκου καὶ λόγου καὶ κρί- 
σεως ψῆφον ἐνηνεγ μένην “ἀγάδικον καθίστησιν. μὴ δὴ 

ἈΝ δν στους τὸ νομοθετήσας Ὗ. ᾿ πραοτάτους καὶ μετριωτάτους 
μετριωτάτους καὶ πραοτάτους Υ. 

τούτους Ὗ. Ο. Κ. r. 5. κ 2}} δὲ Ἐὶ V. Ο. Κα τ, 5. ν. —2 
3 ἀπορήσαιμ᾽ — γενθμψηίασλα ᾿ προακηκοένα.} ἀκηκοένα; V. 
Ὁ φάντα οἴ. πὶ ὅχως Οἵ, 8. 

ἄλλως 5 δεθήσεται ᾿Αθηναίων} δεηθήσεται 

ς μᾶλλον} . ἀθηναίων Ὁ, ἀϑηναίων δεθήσεται P. 
ὁ ἀκείνουςἾ αὐτοὺς FV. v. v. 
Ἄχ τωσαι μηδεὶς} μηδεὶς ἀθη- ὃ. τοῦτο τέθεικο» τοῦτ᾽ ἔϑηκο V. 

ναίων Ἐ Ο.Κ. ν᾿ 5. 
— πίσσαν Ρ ἔσεσθε} γενήσεσθε P.v. 
Ε τι κακὸν) τὸ κακὸν Ὗ, Ο. τι τὸ 4 ἀνάδικεν) ἄν. ἄδικον V. k. τ. 5. 

κακὸν Υ΄ ἄδικον F. ν. ᾿ 

" ῥῳῇ οὗς ν. 
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ταῦθ᾽ ὑμῖν τῶν ἐκ τοῦ νόμου. ῥημάτων —3— λεγέτω, ἃ 
φιλανθρωπότατ᾽ ἐστὶν ἀκοῦσαι" ἀλλ᾽ ὅλον δεικνύτω τὸν 5 

νόμον "ἑξῆς, καὶ τὼ *— ἐξ αὐτοῦ σκοπεῖν ἐάτω. 
διοδ ἢ —— ΘΈΡΟΣ, , , καὶ x " εὑρήσετε γὰρ ταῦτ᾽ "ὄντα ἃ ἃ ἐγὼ: λέγω, καὶ οὐχ ἃ 

219 φησιν οὗτος. ἀλλὰ μὴν πρός γὲ τὸ τοῖς πολλόϊς σύμ- 
φέρειν τοὺς νόμους πράους καὶ μετρίους εἶνωι τάδε χρὴ το 
σκοπεῖν. ἔστιν ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι δύο εἴδη, περὶ ὧν εἰσὶν 
οἱ νόμοι ᾿κατὼ πάσας τὰς πόλεις" ὧν τὸ μέν ἐστι, δὲ 
ὧν χρώμεβω ἀλλήλοις καὶ συνωλλάττομεν καὶ περὶ τῶν 
ἰδίων ἃ χρὴ ποιεῖν " διωρίσμεθα καὶ ζῶμεν ὅλως τὼ πρὸς 
4ι ΜῈ πο δ Ν ϑ' δ 7 δε “ —  Ὁ 
ἡμῶς αὑτούς, τὸ δ΄, ὃν τρόπον ὅέι τῷ κοινῶ τῆς πόλεως ιΞ 

ἕνω ἕκωστον ἡμῶν χρῆσθαι, ἐὰν “πολιτεύεσθαι βυύληται 

420 καὶ φῇ κήδεσθαι τῆς πόλεως. ἐκείνους μὲν τοίνυν τοὺς 

νόμους, τοὺς περὶ τῶν ἰδίων, ἡ ἠπίως κεῖσθαι καὶ ἢ τποαβῇ 

θρώπως ὑπὲρ τῶν πολλῶν ἐστί: brobode δὲ “ τοὺς περὶ 20 
* J * * — 

τῶν πρὸς τὸ “ δημόσιον τοὐναντίον, ἰσχυρῶς " καὶ χαλεπῶς 
5» ε Ἁ ς »"» ᾽ 7 « X x “ 4 

ἔχειν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν" οὕτω γὼρ ᾿ἂν ἥκισθ᾽ οἱ πολιτεὺ- 
7 ἘΦ « ἯΝ “ὴ » 3 * 7. ον» εξ ὄμενοι τοὺς πολλοὺς δὑμῶς ἀδὶκοϊεν. ὅτων δὴ τούτῳ τῷ 

-“» ᾽ »“» » » -“ ]Ἶ Ἅ λόγῳ χρῆται, ἐπὶ ταῦτω " ἀπαντᾶτε, ὅτι τοὺς νόμους οὐκ 
8 Ν —— 2 3 7 δὲ Ν 
ἐκείνους τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν πράους ποίει, ὥλλα τοῦσθε οἱ 15 

* * ΄ 

τοις πολιτευομένοις " φόβον παρέχουσιν. 
X ΚΜ * ΄ ⸗ 4 ΝΟ »»ν 

421 Πολλὼ δ᾽ ἄν τις ἔχοι λέγειν, εἰ καθ᾿ ἕκαστον ὧν ἐρέϊ 
* 7 » ͵ὕ -“ δεικνύνωι βούλοιτο φενωκισμοῦ καὶ παρωκρούσεως ἕνεκώ 

τ ἑξῆς τὸν ἑξῆς V.O. 
ὁ εὑρήσετε] εὑρήσεται O. 
t ταῦτ᾽ ταντὰ 8. 
" ὄγτα om. 8. 

ς τοὺς om. v. 

4 — δημόσιον προσιόντων 
F. v 

e καὶ χαλεπῶς ἔχει» ἔχειν καὶ 
x οὐχ---πολλοῖς om. 8. χαλεπῶς P. v. 

y κατὰ πάσας) καθ᾽ ἁπάσας P. Γ ἂν οἴη. 8. 
8. ν. 8 ὑμᾶς) ὑμῶν V. Ο. Κι τ. 8. 

5 διωρίσμεθα] διοριζόμεθα P. v. h ἀπαντῶᾶτε----ὐκείνους τοὺς om. 8. 
ἃ πολιτεύεσθαι βούληται] βούλη- 

ται πολιτεύεσθαι F. v. 
Ὁ τούσδε] τοὺς F. ν. 

1 ὑμῶν] ἡμῶν ν. 

κ φίβιν πορέρϑδ!ἢ ψζαν ἑφων. 
ἔχουσι F. παρέχουσι φόβον ν. 
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4— ἀλλὼ τὰ μὲν πολλὰ παρήσω, κεφάλαιονγόι 
ο΄ δ᾽ ὑμῖν "ὸ “μνημονεύσετε —* σκοπειτ ἐν ἅπασι τοῖς 

3 λόγοις, ὁπόσους ἂν λέγη, εἴ τι δυνήσεται τοιοῦτον ἐπε; 

ο δὲ οὖ διδάξει ὡς ἔστι δίκαιον " τὸν τιθέντα “νόμον ταὐτὰ 
ἜΣ "περὶ τῶν π΄ ὅτων καὶ Ἱπρότερον τέλος 5 

ἐσχηκότων ποιέῖϊν καὶ περὶ τῶν μελλόντων γενήσεσθαι" 

222 πάνγι γὰρ ὄντων αἰσχρῶν καὶ δεινῶν τῶν ' γεγραμμένων 
J — τῷ γόμῳ, τοῦτο δεινότατον καὶ μάλιστα παράνομον 
δὸ γέγραπται. εἰ δὲ "τοῦτο * οὗτος μήτ᾽ ἄλλος "μηδεὶς 

J δυνήσεται δέξαι, εἰδέναι χρὴ " καὶ συνιέναι ᾿σαφῶς * 

—⏑ ολυγίζωθαι —— 
22 — τοιαυτά γο οὐ 

8 δ προῖκα, ὦ Τιμόκρατες, πόθεν! οὐδ’ — πῶ, 

Ν αν υὸν νόμον" οὐδεμίαν “γὰρ “ἂν εἰπεν ἔχοις 'ἄλλην κ5 
᾿ πρόφασιν, δ “αν δε 

᾿Ο κωκῶ. ὀνῶν νὐχθρὰν Ιαἰσχροκέρδιαν" οὔτε γὰρ δσυγ- 
Γ γενὴς οὔτ᾽ οἰκέϊος οὔτ᾽ ἀναγκαῖος ἦν σοι τούτων οὐδείς. 
Α54 οὐδ᾽ Ἢ ἐκεῖνο ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ὡς ἐλεήσας δεινὰ πάσχον- 

ταρ᾿ἀνδρώπως εΐλου διὰ ταῦτα βοηθεῖν αὐτοῖς. οὔτε γὰρ :ο 

— —— F.v. σαφῦς καὶ O. 
τ μνημονεύσετε͵ μνημονεύετε k. " [ἐμᾶς] οι. —— 

r. a. " λογίζεσθαι} λογίσασθαι ἰκ.5. 
5 τὸν ἀηΐε τιθέντα οἵη. κ, Ὁ τριαῦτα͵ ταῦτα P. ν. 

ο΄ δ έμω τὸν νόμον Ὑ. Ο. Κα τ. 5. “δ7 δ. Ὑ.0. Κατ. 
: Ῥ περὶ om. 5. ὁ γὰρ ον, Ο. 

᾿κ' πρότερον ὁ, Ὗ. Ο. Κ, τ. 5. “ ἄν εἰπεῖν) εἰπεῖν ὧν V.r. ἂν 
ΝΡ ΣῪ ἐν ὧν Ο. ἂν ἕκοις F. v. 

ἄλλην πρόφασιν πρόφασιν ἄλ- 

— κῶν ἔχις : 
Ο. Κ. ν. om. 5. 5 8] ἀλλλ V. O. k. 

τ μηδεὶς} τοῦτο μηδεὶς 5, " ἐχϑρὰν} αἰσχρὰν 5. 
τῶν νυν) ζηνυντων αὐτῷ ᾿ αἰσχροκέρδειαν γνδίανΟ. 
μηδὰς τ. Χ συγγενὴς οὔτ᾽ εἰκεϊοςἾ οἰκεῖος οἴτε 
— δέω) ὀδβω συγγενὴς Ἐς V. Ο. k. τ. α,ν. 

μηδεὶς ν. ᾿ οὐδ᾿ οὔτε Ἐ᾿ 8. Υ̓. ν. 
ὄ καὶ συνόν, θαι. Υ.0. Κ. τ. α.ὄ τ ἐκεῖνοἿ ἐκείνω Κ, 

vor ᾿Υ.Ψ 31 
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δ δε Ν * — 7 ο 7 Μ ᾽ 

τὸ τὰ τούτων πολλοστω χρόνω “ μόλις ὠκοντάς, ἐν τρί- 

σὶν ἐξελεγχθώτας δικαστηρίοις, ἢ κατατιθέναι, τοῦθ᾽ ἡγήσω 
τὸ δεινὰ πάσχειν εἶναι" “ ποιέϊν γάρ ἐστι τοῦτό γε δεινά, 

»“ — Ν ΄ 

καὶ — μαλλο ἄν τινω " μισέϊν ἢ προτρέψψειεν 

ἐλεεῖν" οὔτ᾽ ᾿ἄλλως πρᾶος καὶ φιλάνθρωπον, σύ τις τῶν 25 

225 ἄλλων " διαφόρως “ὧν ἐλεέϊς αὐτούς" οὐ γάρ ἐστι τῆς 

αὐτῆς ψυχῆς ᾿Ανδροτίωνα μὲν καὶ Γλαυκέτην καὶ Με- 
᾽ »“ ἃ ΄ ᾽ 7 

λάνωπον ἐλεεῖν, ἃ κλέψαντες εἶχον, εἰ καταθήσουσι, 
Ν αν» -“" 7 

τουτωνὶ δὲ τοσούτων ὄντων καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν, ὧν 7652 
» ͵ ᾽ — ἯΝ ᾿ J » 

ἐπὶ τὰς οἰκίας ἐβάδιζες σὺ τοὺς ἕνδεκα. καὶ τοὺς " ἀπο- 
δέ: * Ν ἣν, ε 7 δέ ΄ δὰ ὁ΄. ὦ 

ἐκτὰς ἔχων καὶ τοὺς ὑπηρετάς, μήθενου πώποτ ἐλεήσωι, 

ἀλλὰ — "ἀφαιρεῖν καὶ " στρώμαθ᾽ ὑποσπῶν καὶ διά- 
εἶ ἣν 

κονον, “εἰ τίς ἐχρῆτο, ταύτην ἐγεχυράζειν" ὲ σὺ πάντ᾽ 5 

“26 ἐποίεις ἐνιαυτὸν ὅλον μετ᾽ ᾿Ανδροτίωνος. πολλῷ γὰρ δή- 

που “᾿σχετλιώτερω ἐπάσχεβθ᾽ ὑμέϊς, καὶ “πολὺ μῶλλον 
ἊΝ φΦὶ τς 7 ξὸὰ δὲ ξ — — R 7 

ὧν εἰκότως ἥλεεις τούτους, οἱ δι δυμῶώς, ὦ κατάρατε, 
᾿ * » Ὁ" ε * » ὧν 3᾽ τοὺς λέγοντας οὐδ᾽ ὁτιοῦν εἰσφέροντες παύονται. καὶ οὐκ 

ἀπόχρη τοῦτ, ἀλλὼ καὶ διπλῷ πράττονται, καὶ ταῦθ᾽ ιο 

"ὑπὸ σοῦ καὶ ᾿Ανδροτίωνος, οἱ μίαν εἰσφορὰν ᾿ οὐδεπώποτε 
᾽ ΄, κ δὲ τὸν —— τ δ. ἂν 

227 εἰσενηνόχωτε, “τήλιίκουτο τοίνυν εφρόνησεν οὑτὸς ὡς ἄρ 

ἢ στὸ οἵω, 5. Ὗ. Κι τ. 8. ν. 

ο μόλις] μόγις ν. 
Ρ κατατιθέναι) καταθεῖναι V.O. 

2 ἀποδέκτας] ἀποδεκάτας k. τ. 
ἀφαιρεῖν) ὑφαιρεῖν F. 5.0.0. 

Κι τον. 
Κι τ᾿ 8. 

4 ποιεῖν γάρ ἐστι τοῦτό γε δεινά) 
δεινὰ γὰρ ποιεῖν ἐστὶ τοῦτό γε F. v. 

τ παροξύνειε] παροξύνειν 8. παρο- 
ξύνε. Ο. 

5 μισεῖν ante παροξ. ponit ν. 
τ ἄλλως] ἄλλω k. 8. ἄλλο ΤΥ. 
υ διαφόρως} [10 τὶ διώφορος. 
* ὧν ἐλεεῖς) ὥστε ἐλεεῖν γρ. 8. 

ὧν μᾶλλον ἐλεεῖς Εν v. 
Υ Γλαυκέτην καὶ Μελάνωπον} με- 

λάνωπον καὶ γλαυκέτην ἔπ, 5, ν, 

Ὁ στρώμαθ᾽ στρῶμα 8. 
ς εἴ ἥ Ὑ. F. r. 5. 
d σχετλιώτερα) σχετλιώτερον V. 

Ο. σ᾿. 8. 
ὁ πολὺ] πολλῷ ν, 
Γ οὗ ἢ τ. 

ἐ ὑμᾶς] ἡμᾶς ν 
n ὑπὸ] ὑπό τε Υ. 0..Κ. τ. 5. 
ἱ οὐδεπώποτε) μίαν οὐδεπώποτε 8. 

οὐδέποτε ν 
Κ τηλικοῦτο] τηλικοῦτον τὶ V 
 σοίνυν} οὖν Υ΄ 



Ρ. 7ὅ,76.Φ. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΆΤΟΥΣ. 851 

οὐδὲ δίκην τούτων οὐδεμίαν δώσων, ὥστε μόνος δέκα τῶν 
συναρχόντων ὄντων κοινῇ τὸν λόγον " ἐγγράψαι μετ᾽ ᾿Α»- 
δροτίωνος ἐτόλμησε᾽ προῖκα γάρ, οὐδὲν ὠφελούμενος, ὑμῖν "5 
Τιμοκράτης ἀπεχβάνεται καὶ νόμους εἰσφέρει πᾶσιν ἐναν- 
τίους, τὸ τελευταῖον δὲ καὶ " ἑαυτοῦ νόμω προτέρω, “ὃ μὰ 

τὴν ̓ Αθηνᾶν οὐδ᾽ ὑ ὑμᾶς οἴομαι λανθάνειν. 

328 —*X τοίνυν "ἔμοιγε δοκεῖ μάλιστ᾽ “ὀργὴς ἄξιον εἶναι, 

φράσω καὶ οὐκ ᾿ἀποκρύψομαι, ὅτι ταῦτ᾽, ὦ ἄνδρες 0 
᾿Αθηναῖοι, πράττων ἐπ᾽ ἀργυρίῳ, καὶ προηρημένος ὡς 
ἀληθῶς μισθαρνεῖν, οὐκ εἰς ἃ καὶ συγγνώμην " ἀκούσας 

ἄν τις "ἔσχε, τ' αὔτ᾽ ἀναλίσκει. ταῦτα δὲ ἐστὶ τί; ὁ 
πατήρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, " ὁ τούτου τῷ δημοσίῳ ὀφείλει" 
καὶ οὐκ ὀνειδίζων ἐκείνω λέγω, ἀλλ᾽ ἀ ὁμενος" καὶ "5 

420 οὗτος ὁ χρηστὸς περιορῶ. καίτοι ὅστις μέλλων κληρονο- 

μήσειν τῆς ἀτιμίας, ἂν ἐκέϊνός τι " πάθη, μὴ " οἴεται δεῖν 
ἐκτῖσαι, ἀλλὰ κερδαίνειν, ὃν ἐκεῖνος ζη χρόνον, ἀξιόὶ 
τοῦτο τὸ κέρδος, τίνος ἂν ὑμῖν "ἀποσχέσθαι δοκεῖ, καὶ 

τὸν μὲν πατέρα οὔτ᾽ ἐλεεῖς οὔτε δεινά σοι "δοκεῖ πάσχειν, 763 
εἰ σοῦ λαμβάνοντος καὶ χρηματιζομένου ἀπὸ τῶν εἰσ- 
φορῶν ὧν εἰσέπραττες, ἀπὸ " τῶν ψηφισμάτων ὧν γρά- 

— "ἀφ᾽ ὧν ἀσφόμις ἀνόμων, δὰ μικὴν ἀργύμων μὴ 
“μετέχει τῆς πόλεως, ἑτέρους δ᾽ ἐλεῆσαί τινας * 

— — Δία τὴν ἀδελφὴν καλῶς διώκηκεν. ἀλλ᾽ 

πο ἐγγράψα, F.v. ante τούτον om. v. 
5 ἑαυτοῦ} τῷ ἑαυτοῦ O. k. * πάθῃ] κάθω κ«. 

ἦν Ο. τ᾿ ν. οἱ correetus k. Υ οἴςται οἴηται 5. 
δωκεῖ μάλιστ μάλιστα Ὁ ἀποσχ. δοκεῖ) ἀποσχ. δοκῇ τιν. 

J — δικεῖ τ, Ἀ δοκεῖ πάσχειν) πάσχειν δοκεῖ V. 
Πα ἡγῆς ἄξιο] ἄξων ἐργῆν διν. Ο. Κ΄ ν᾿. 5. 

7 ἀπκοτρέψομα, 8. " τῶν aute ψηφισμάτων οἷν. S. v. 
" ἀκούσας ἄν τις} ἀκούσας τις Κ. “ἂν ὧν) ἀφορῶν τ. 

5, ἄν τις ἀκούσας Ἐϊν. 4 γόμων} νόμον τ. 

γε ἶσχι “ μετέχει] μετέχειν Εἰ, 
" ἔσχε) ἔχη τ. [ αἱ καὶ) καὶ εἰ Ἐ. ν. 
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J ⸗ »Δ, κι ᾿ " 

καὶ μηδὲν ἄλλο ξήδίκει, κατὼ τοῦτο ἄξιός ἐστιν ἀπολω- 
* 

λενωι" πέπρακε γὰρ αὐτήν, Βούκ ἐκδέδωκε. τῶν γὰρ 
ε ΄ ᾽ ὅν 6, 4 4 δ νν Ῥ «ϑυνδ Ν 
ὑμετέρων ἐχβρῶν ἑνί, Κερκυραίῳ τινὶ τῶν γὺν ἐχόντων τὴν 

πόλιν, καταλύοντι παρ αὐτῷ, ὅτε δεῦρο πρεσβεύοι, 
Ν 

και 

βουληθέντι λαβὼν αὐτήν (εξ οὗ δὲ τρόπου, παραλείψω) 

231 λαβὼν ἀργύριον ἱδέδωκε, καὶ νῦν ἐστὶν ἐν " Κερκύρω. ὃ ὃς 

οὖν τὴν μὲν ἀδελφὴν ἐπ᾽ ἐξαγωγὴ ᾿ φησὶ μὲν ἐκδοῦναι, 
πέπρωκε δὲ τῷ ἔργῳ, τὸν δ᾽ ἑαυτοῦ πατέρω οὕτω γηρο- 15 

τροφεϊ, κολωκεύει δὲ καὶ μισθοῦ γράφει καὶ πολιτεύ- 

ετῶι, τοῦτον ὑμεῖς λαβόντες οὐκ ἀποκτενεῖτε; δόξετε ἄρα, 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, κρίσεις βούλεσθαι. καὶ πράγματ᾽ 
ἔχειν, ὠλλ᾽ οὐκ ἀπηλλάχθαι τῶν πονηρῶν. 

Καὶ μὴν ὅτι μὲν προσήκει πάντως κολάζει τοὺς 4 20 

κούγτας: εὖ οἶδ᾽ ὅ οτι πάντες ἄν, εἴ 

ὅσῳ δὲ μάλιστα τοῦτον, ὃς Ῥ γόμον εἰσενήνοχεν. ἐπὶ βλά- 

τις ἔροιτο ᾽ "φήσαιτε 

βη τοῦ πλήθους, ἐγὼ “πειράσομαι διδάξαι. τῶν μὲν γὰρ 
: »“ »" 8& »“, Ψ 

κλεπτῶν " καὶ λωποδυτῶν καὶ τὼ τοιαῦτω κακουργούντων 
- » Ν — * Ἂς, ᾽ —— ἀδ * Ν 

εχῶώστος σρρῶτον μὲν ως ἀληθῶς τον ἐεντυχοντ ἐκει, και 25 

᾽ δ. 4 Φ2 δ τ ΄ ἐκδύ. δὲ τῳ, ἃ ΄ 
οὐκ ὧν οἱος Τ εἰῆ παντὰς εἐκόυειν οὐε τῷ σποντῶν. 
ς ΄ * — “ : 
ὑφελέσθαι, εἶτω καταισχύνει τὴν ἑαυτοῦ δόξαν καὶ τὸν 

΄, ΄ ᾽ 4 —— ⸗ — 
233 βίον μόνον. εἰ δὲ τις εἰσῴφερει vonor εξ ου τοῖς “ὑμᾶς. 

΄ * “Ἢ ε -“ ᾽ "»᾽ 

βουλομένοις ἀδικεϊν ἡ πᾶσα ἐξουσία καὶ ἄδεια γενή- 
Φ « " -“" Ν 

σετάι, οὗτος ὅλην ἀδικέ; τὴν πόλιν καὶ καταισχύνει 764 

8. ἠδίκει] ἠδικήκει F. 
ἢ οὐκ] καὶ οὐκ V. O. k. τ. 5. 
ἱ δέδωκε S. ceteri ἔδωκε. 
Κ Κερκύρᾳ] κορκύραι 8. δερκύραι 

Ἰ φησὶ] φήσει 8. φησι Ε 
m τις] τις ἄν τ. 
5 φήσαιτε S. ceteri φήσετε. 
ο μάλιστα) μᾶλλον F. v. 
Ρ γόμον] τὰν νόμον V. O, k.r. 5. 
4 πειράσομαι διδάξαι διδάξαι πει- 

ράσομαι vulg. 
t καὶ λωποδυτῶν καὶ] καὶ τῶν λω- 

ποδυτῶν καὶ τῶν Υ. 
5. οἷός τ᾽ εἴη] δύναιτο F. ν. οἷός τ᾽ 

ἄν ἤ Ὑ. Ο. k. r. 8. 
t τὰ οι. Ὁ, 
ἃ φάντων) πάντα ΡΝ. τούτων r. 

Χ ὑμᾶς βουλομένοις βουλομένοις 
ὑμᾶς F. V. Ο. Κι. Υ. 8. ν- 

Σ ὅλην Post ἀδικεῖ F. om. ν. 



Ρ' γ64.᾿ ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΆΤΟΥΣ. 853 

ΌΎΌ  σνσΟον- οὖ 

πάντας" νόμος γὰρ αἰσχρὸς ὅταν κύριος ἢ, τῆς πόλεως 

᾿ δνειδός ἐστι τῆς θεμένης, καὶ βλάπτει πάντας ὅσοι περ 

πὰν αὐτῷ χρῶνται. τὸν οὖν καὶ βλάπτειν " ὑμᾶς καὶ 
δόξης ἀναπιμπλάναι φαύλην ἐπιχειροῦντα, τοῦτον οὐ τι- 9 

434 μωρήσεσθε λαβόντες ; καὶ τί φήσετε; γνοίη δ᾽ ἄν τις 

οὕτω μάλισθ᾽ ἡλίκα πράγματα συσκευάσας γέγραφεν 
ἀφὸτ ̓ ἀὐτόν,,καὶ ταῦϑ' ὡς " ὑπεναντία τῇ καθεστώση π' πολιτείᾳ, 

ο δι —— 

εἰ λογίσαιτο ὅτι πάντες, ὅὅταν που καταλύοντες τὸν 
δῆμον. πράγμασιν νι νεωτέροις, τοῦτο ποιοῦσι 10 

πρῶτον ἁπάντων, ἔλυσαν 'τοὺς πρότερον νόμῳ δὲ ἁμαρ- 
᾿ β35τίαν τινὰ ταύτην "ὑπέχωντας τὴν δίκην. πῶς οὖν οὐκ 

ἄξιος οὗ —— εἰ δυνατόν "ἐστι, τρίς, οὐχ, ἅπαξ ἀπολω- 

λέναι, ὃς εἷς ὧν καὶ οὐ δήπου μέλλων ' καραλύειν ὑμά, "5 

ἀλλὰ τοὐναντίον —* ἐν ὑμῖν, ἂν τὰ δίκαια " καὶ τὰ 

᾿ προσήκοντα ποιῆτε, ᾿ἀπολέσθαι, ὅμως ἐμιμήσατο τοῦτο 
τἀδίκημα, καὶ διὰ τοῦ νόμου λύειν ἠξίωσεν οὺς " ϑέδεκε 
τὰ δικαστήρια, γράψας ἀναιδῶς, εἴ τινι προστετίμηται 
δεσμοῦ κἂν τὸ " λοιπόν τινι "προστιμηθῇ, τοῦτον ἀφεῖ- 20 

436 σθαι. καὶ μὸν "δ αὐτίκα δὴ μάλα κραυγὴν “ἀκούσαιτε 
᾿ πρὸς τῷ δικαστηρίῳ, εἶτ᾽ " εἴποι τις ὡς ἀνέωκται τὸ 

δεσμωτήριον, οἱ δὲ — — φεύγουσιν, οὐδεὶς "οὔτε γέρων 

J ———— ! ἀπολέσθαι) ᾿ἀπελέσθα V.O. 
᾿ α ὑμᾶς ὁπ, k. Κι σ᾿ 5. 
—— Ὁ ὑπεναντία) ἐναντία F. v. v δέδεκεἾ δέδωκε F. ἔϑησε ΘῸΥ 
Ἣν ς εἰ λογίσαιτο) ἐλογίσατο S. rectus r. 
ΗΝ 4 ζγαν ποὺ κ' τ, ὃ. πράγμασιν 8. 5 λοιπόν τινιἾ λοιπὸν Υ.0..Κιτ.5. 

vulg. οἱ κι τ, ὃ. ὅταν πράγμασι». 9. προστιμηθ} προστιμήσητε F. 

ἔ 24 ἐπιχειρῶσιν τιν. 8.v. 
— τοὺς ὅρκους V.O. Κι τ. 5. » εὖ εἴ τις Ἐ᾿ τ. ν. 

1 Κὶ ὑπέχονταςἾ ὑπέχωντες Κι τ. 4 ἀκούσατε] ἀκούσετε Ὗ΄. Ο, ν΄ 
5 ἐστι ὁ. S.v. ἀκούσεται S. k. 5. ἀκούσαι F. v. 

- καταλύειν, καταλύσειν Υ .Ὸ. τ.5. τ εἴτοιἾ εἴπη Κ. 
εἰν ἘΣ χρυ —— " οὔτε γέρων οὔτ᾽ ὀλέγωγος} οὔτε 

τε καὶ προσήκοντα Ε᾿. νέος οὔτε γέρων ὀλίγωρος F. v. 
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854 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ Οκ. ΧΧΙΥ. 
διὰ " » ε ᾿ * 

οὔτ᾽ ὀλίγωρος οὕτως " ἐστίν, ὅστις οὐχὶ βοηθήσειεν ἂν καθ᾽ 
᾿ ᾽ ᾽ «. : ᾽ ὅσον δύναται. εἰ δὲ δή τις εἴποι παρελθὼν " ὡς ὁ τούτους 25 

' " « ᾿; Ν ᾽ .. "ἀφιείς ὑέστιν οὑτοσί, οὐδὲ λόγου τυχῶν "εὐθὺς ὧν 
437 ἀπαχθεὶς θανώτῳ ζημιωθείη. γὺν τοίνυν ἔχετε ὦ ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι τοῦτον, ὃς οὐχὶ λάθρᾳ πεποίηκε τοῦτο, ἀλλὼ 
φενακίσας καὶ παρωκρουσάμενος " ὑμᾶς νόμον ἢ τέβεικε 

“»Ἥ ἃ ᾽ » Δ ἃ Ν δ — d4 —2 6 ᾧφανερως, ὃς οὐκ “ἀνοίγνυσι τὸ θεσιμωτήριον, “ἀλλὰ καβ- 05 
“Ἢ 7 δὲ κί ψιςνςὦτἝ ὃ ͵ 7 Ν μ 

αἰρέ!, προσπεριείληφε δὲ καὶ ᾿ τὼ δικαστήριω. τίς γὰρ ἥ 
» ε 7 * 

τούτων ἢ “ἐκείνων χρείω, ὅταν οἷς τετίμηται δεσμοῦ λύ- 
5 δ. * Ν 7 ΄ δὲ — —8 

ὠντῶι, κἂν τὸ λοιπὸν τιμήσητέ τῳ, μηδὲν ὑμῖν ἡ “πλεέίονς 8 

438. Δεῖ τοίνυν ὑμᾶς κἀκεῖνο σκοπεῖν, ὅτι πολλοὶ τῶν Ἔλ- 

λήνων πολλώκις εἰσὶν ἐψηφισμένοι τοῖς νόμοις χρῆσθαι 
-“ — — -»" ε »“ ᾽ ὲ Ν 

τοῖς υμετεροίς, εᾧ ᾧ φιλοτιμέϊσθε ὑμεῖς, εἰκότως. ὃ γὰρ 

εἰπεῖν τινά φασιν ἐν ὑμῖν, ἀληθὲς εἶναί μοι δοκέϊ, ὅτι 
R .«“ ἷ ε ͵7 . * 3 

rous νόμους ὥπῶντες ᾿υπειληφασιν, ὁσοι σωῴρονουσι, τρο- 10 

239 "δὰ τῆς πόλεως "εἶναι. χρὴ τοίνυν σπουδάζειν ὅπως 

ὡς Ἂ βέλτιστοι δύξουσιν εἶ εἶνωι, καὶ τοὺς λυμαινομένους 

καὶ διαστρέφοντας αὐτοὺς κολάζειν, ὡς εἰ "καταῤῥαθυ- 
᾽ »"ἭΣ ͵7΄ ο ͵7 Ρ ) ΄ Ν 

μήσετε, τῆς φιλοτιμίος “ὅτε τωὠύτης ἀποστερήσεσθε καὶ 

ηφοκατὼ τῆς πόλεως δόξων οὐ χρηστὴν ποιήσετε. καὶ μὴν εἰ 15 

ἴ ἐστὶν οἴῃ. Ὁ. Κ. Γ΄ 8. ἱ ὑπειλήφασιν] ὑπειλήφασιν ἐν 
Ὁ ὡς δ] ὡς ὅτι ὁ 8. v. ὑμῖν Εἰ V. O. r. ν. ἐν ὑμῖν ὑπειλή- 
* ἀφιείς} ἀφείς τ. φασιν rec. k. qui pr. ὑμῶν νοὶ 
Σ ἐστιν οὗτοσὶ) ἐστὶν οὑτοσὶν ΤΥ. ὑμᾶς ὑπειλήφασιν. ὑμεῖς ὑπειλήφα- 

οὑτοσί ἐστι F. v. σιν 8. 
τ εὐθὺς ἄν] ἄν εὐθὺς F.v. Κ εἶναι om. S. O. k. r. 8. 
ἃ ὑμᾶς) καὶ Ε΄ om. S. v. 1 ὡς om. F. 8. ν. 
Ὁ τέθεικε] ἔθηκε S. m βέλτιστοι δόξουσιν} δόξουσι βέλ- 
ς ἀνοίγνυσιἾ ἀνοίγνυσι μόνον V.O. τιστοι γ. βέλτιστοι δόξωσιν Ὑ.Ο. τ. 

πὶ ν, δ ὦ " καταῤῥᾳθυμήσετε) ραθυμήσετε 
ες 8 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ F. ν. F. ν. 

e καθαιρεῖ καθαίρει 8. 9 στε ΟἿ. 8. 
Γ τὰ οἴῃ. Κ. 8. Ρ ἀποστερήσεσθε] ἀποστερηθήσε- 
8 ἐκείνων ἐκείνου Ἐν. σθε ἘΞ V.O. το v. 
h πλεῖον} πλέον V. 



γις οἱ *— — — 

δ τως οὐ τς δὰ 

Ρ. 7ὅ5,7γ66.ΎἩ. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΆΤΟΥΣ. 855 

Σόλωνα καὶ Δράκοντα δικαίως “ ἐπαινεῖτε, οὐκ ἂν ἔχον- 
τες εἰπεῖν οὐδετέρου κοινὸν εὐεργέτη μ᾽ οὐδὲν πλὴν ὅτι συμ- 

φέροντας ἔθηκαν καὶ 'καλῶς ἔχοντας νόμους, δίκαιον 
δήπου καὶ τοῖς " ὑπεναντίως ᾿ τιθέσιν ἐκείνοις ὀργίλως 
ἔχοντας καὶ κολάζεντας φαίνεσθαι. οἶδα δὲ Τιμοκράτην, :ο 

ὅτι τὸν νόμον εἰσενήνοχε τοῦτον οὐχ, ἥκισθ᾽ ὑπὲρ αὑτοῦ" 

᾿ πολλὰ γὰρ ἡγεῖτο πολιτεύεσθαι "παρ᾿ ὑμῖν ἄξια δεσμοῦ. 
21 Βούλομαι τοίνυν ὑμῖν " κἀκεῖνο διηγήσασθαι, ὁ φασί 

ποτ᾿ εἰπεῖν Σόλωνα κατηγοροῦντα νόμον τινὸς οὐκ ἐπιτή- 19 
δειον θέντος. λέγεται γὰρ τὸς δικασταῖς αὐτὸν εἰπεῖν, 
ἐπειδὴ τἄλλα κατηγόρησεν, ὅτι νόμος ἐστὶν ἁπάσαις ὡς 
"ἔπος εἰπεῖν ταῖς πόλεσιν, ἐάν τις τὸ νόμισμα διαφθείρη, 

᾿ αφθάνατον τὴν ζημίαν εἶναι. ἐπερωτήσας δὲ εἰ δίκαιος αὐ- 
τός καὶ καλῶς ἔχων ὁ νόμος — ἐπειδὴ φῆσαι γ66 

ὑτοὺς δικαστάς, εἰπεῖν ὅτι αὐτὸς "ἡγῆται ἀργύριον μὲν 
Ὁ γόμισμ᾽ εἶναι τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων ἕνεκα τοῖς ἰδὲ- 
ὥταις εὑρημένον, τοὺς δὲ νόμους “ἡγοῖτο νόμισμα τῆς πό- 

τ λεὼς εἶναι. “ δεῖν " δὴ τοὺς δικαστὰς πολλῷ μᾶλλον, εἴς 
τις, ὃ τῆς πόλεώς ἐστι νόμισμα, τοῦτο διαφθείρει καὶ 

παράσημον εἰσφέρει, μισέιν καὶ κολάζειν, ἢ εἴ τις ἐκεῖνο, 
A43 τῶν ἰδιωτῶν ἐστίν. προσθεῖναι; δὲ τεκμήριον τοῦ 'καὶ 

μεῖζον εἶναι "τἀδίκημα τὸ τοὺς γόμους διαφθείρειν ἢ τὸ 
ἀργύριον, ὅτ, ἀργυμῳ μὲν πολλαὶ τῶν πόλεων καὶ φανε-1ο 

ρῶς πρὸς χαλκὸν καὶ "μόλιβδον κεκραμένω χρώμεναι 

4 ἐπαινεῖτε} ἐποιεῖτε Γ. καστὰς Ἐςν. 
Πιβαλθ} καλοὺς μτ »Ὁ, " ἡγεῖται ἀργύριον μὲν} ἀργύριον 
" ὑπεναντίως προ Εν, μὲν ἡγεῖται ν. 

ὑπεναντίους Ὗ. O. Κ. τ. 5. Ὁ γόμωσμ᾽ εἶνα.} εἶναι νόμισμα Ἐ᾿ν. 
ν — * τεθῶσιν S. en⸗⸗e] ἡγεῖτο 8.kx.x.s.v. 

οἵη, v. 4 δι(ν] δεῖ κα, 
ἃ κἀκεῖνο διηγήσασθαι} διηγήσα- « δὲ} δὲ τ, 

σθα; κακεῖνο Ἐς ν. [ καὶ post τοῦ om. F.v. 
Υ ἔπος ον. Ο. ξ τἀδίκημα] νυΐζ. ἀδίκημα. ᾿ 
᾿ τιὺς δικαστὰς τἄντας τοὺς - ὃ μέλιβδων μέλυβων 8. Ὗ.ν. 



856 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ On.XXIV. 
* Ν δ᾽ ε — F — 7 k * 

σώζονται καὶ οὐδ᾽ ὁτιοῦν παρὼ 'τοῦτο πάσχουσι, " νόμοις 
δὲ ἧς χρῶ, ἡ διαφθείρεσθαι τοὺς ὄντας ἐῶ εΕ πονήροις χρώμενοι καὶ διωφθείρεσθωι τοὺς ὄντως ἐών-- 

» ἃ“ "Μᾷς ΄ * 

τες οὐδένες πώποτ᾽ ἐσώθησαν. ταύτη ᾿μέντοι τῇ κατηγο- 
ρίῳ "Τιμοκράτης ἔ ἜΡΟΝ καθέστηκε γυνί, καὶ δικαίως ἃ ὧν 15 

ὑφ᾽ ὑμῶν τοῦ — τύχοι τιμήματος. 
΄ 

"Χρὴ μὲν “οὖν Ῥπᾷσιν ὀργίλως ἔχειν, ὅσοι τιβέασι 
7 ᾽ ΄ς ͵7 ὃ νόμους αἰσχροὺς καὶ πονηρούς, μάλιστω δὲ τούτοις “ οἱ 
Ν 7 “ ⸗ δι ⸗ 4 —2 2 

rous τοιούτους τῶν γόμων ἡαφθείρουσι, ἡ ὧν ἐστὶν ἡ μι- 30 
X 7 Ν 7 "ἊΝ ᾽ 7 7 : “ 

κρῶν ἡ μεγώλην εἰναι τήν πόλιν. εἰσὶ δ᾽ οὗτοι τινες ; οἱ 
Ν Ε “» ε » 3.α ΄. τε τοὺς ἀδικοῦντας τιμωρούμενοι, καὶ ὅσοι τοῖς ἐπιεικέσι 

Ν ᾽ « » -“ 245 τιμὰς διδόασιν. εἰ γὰρ ἅπαντες "προθυμηθέϊεν ποιεῖν 
᾽ Ν J 

ἰἀγαθόν τι τὸ ἣ κοινόν, τὰς τιμὼς καὶ τὰς δωρεὰς τὰς 

ὑπὲρ τούτων ζηλώσαντες, καὶ πάντες ἀποσταῖεν τοῦ ᾿ καὶ 15 
“ ὮΝ Ν 

κουργειν [η κακόν τι πρώττειν], "τὰς βλάβας καὶ τὰς 

ζυμίας τὰς ἐπὶ τούτοις κειμένας φοβηθέντες, ἔσθ᾽ ὅ. τι 
κωλύει τὴν πόλιν μεγίστην εἶναι ; οὐ τριήρεις " ὅσας " οὐ- 

244 

ς Ν ΄ 2 « 7] » 

δεμία "πόλις Ἑλληνὶς κεκτήτῶι; οὐχ, ὁπλιτῶς; οὐχ, 
ς τς 3 * * ΄ — 

ἑππεας; οὐ προσόδους ; ου “τόπους; ου λιμένας ; ταυτὰ 767 
X F ε 7 —* Ν 

δὲ πάντα “τί σώζει καὶ συνέχει; οἱ νόμοι" κατὰ γὰρ 

“ταῦτω χρήσιμω ' τῷ 
246 κοινῷ. εἰ δὲ τοὐναντίον ὅ γένοιτο τοὺς " χρηστόὶς μὲν ̓ μηδ᾿ 40 κοιγω. εἰ θὲ τουνώντιον " γένοιτο τοῖς ᾿χρήστοις μεν ᾿ μή 

ἃ κρινὸν} κοινὸν καὶ V. Ο, ε 
Σ κακουργεῖν [ἢ κακόν τι πράτ- 

΄΄ " “ 7 * 

τουτους ουὐσῆηῆς τῆς πολιτείας ἔστι 

Ἰ τοῦτο} τούτου Υ΄. 
Κ νόμοις δὲ πονηροῖς} ὁμοίως δὲ νό- 

μοις πονηροῖς Ὗ. O. Κ. 5. ὅμως δὲ νό- 
μοις πονηροῖς correctus τ, νόμοις δὲ 
ὁμοίως πονηροῖς correctus v. 

Ι μέντοι] μὲν v. 
* Τιμοκράτης] καὶ τιμοκράτης Ο. 
" Χρὴ] χρῆν ὙΓ.0.Κ06.}. 
o οὖν] οὖν ἐν k. 
Ρ πᾶσιν] ἅπασιν F. V. O. k.r. s. v. 

οἵ 
4 οἿ οἷς Υ. 

᾿ τιμὰς] τιμάς τινας F. ν. 

προθυρηθεῖεν 
" προθυμηθεῖεν] προτιμηθεῖεν ἰκ. 
t ἀγαθόν τι ἀγαθὸν ν. 

τειν} κακόν τι ποιεῖν Ἰωϑρτΐη, 171... 
Υ τὰς βλάβας) καὶ τὰς βλάβας 

6. * 

5 ὅσας om. pr. O. 

— οὐδεμία) μηδεμία Ἐ. μηδεμία ν. 
Ὁ πόλις ἄλλη πόλις Ἐς V. O. k. 

r. 8. V. 

5 τόπους] τόπον S. 
4 τῇ τίς 8. om. F. 

ς ταῦτα] τὰ τοιαῦτα F. v. 
Γ τῷ κοινῷ 01}. v. 
5. γένοιτο] γένοιτο τῷ κοινῷ F. v. 
" χρηστοῖς μὲν] μὲν χρηστοῖς P. v. 

᾿ μηδ᾽ οὐδ᾽ τ΄. 



“μι 767. ΚΑΤᾺ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 857 

ὁτιοῦν πλέον, τοῖς " δ᾽ ἀδικοῦσιν ἄδεια ὅσην Τιμοκράτης ες 

γέγραφε, πόση ταραχὴ γύωτ' ἂν εἰκότως. εὖ γὰρ ἴσθ᾽ 
ὅτι τούτων ὧν διεξηλθον κτημάτων, οὐδ᾽ ᾿ εἰ "δὲς γένοιδ᾽ 

ὅσα νῦν ἐστίν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἂν ὄφελος εἴη. οὗτος τοίνυν ἐν 
τούτω τῷ νόμῳ φαίνεται κακῶς ἐπιχειρῶν ὑμᾶς ποιεῖν, 
δὲ οὗ τοῖς ἀδικεῖν ἐπιχειροῦσιν " εἰσὶν αἱ τιμωρίαι. :ο 

24) Πάντων οὖν ἕνεκα τῶν εἰρημένων "ἄξιον "ὀργισθῆναι 
και κολάσαι καὶ παράδειγμα ποιήσαι 4τρῦτον τοὺς ἀλ- 

λοιφ᾽ ὡς τὸ πράως ἔχειν τοῖς τοιούτοις, καὶ καταψφί- 

ζεσθαι μέν, ὀλίγου δὲ τιμῶν, ἐθίζειν καὶ "προδιδάσκειν 

ἔστ᾽ ἀδικεῖν ὑμᾶς ὡς πλείστους. ⸗ 

τα δ᾽ ἀδικεῦσ,» ἀδικοῦσι δὲ ν. Ῥ ὀργισθῆναι καὶ] τοῦτω P. 

" δὰτ “νυν ον, με. 4 τοῦτον o. S. Κ. 5. μοβὲ ἄλλοις 
, Ἴ δὶς τόσα Ε. O. ν. ponit τ. 

ες ΒΚ εἰσὶν} οὐκ εἰσὶν ο. τ προδιδάσκειν ἔστ᾽) προσδιδάξα; 
᾿ ΡΣ ἐστὶν ἄξιον Ἐ᾿ ν. ἔσται F. 



ΚΕ, 5 

ΚΑΤᾺ ΔΡΙΣΤΟΓΕΙΤΌΝΟΣ Α. 

ποτ «{4}»».- 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ, 

Πυθάγγελος καὶ Σκάφων ἰδόντες Ἱεροκλέα φέροντα ἱερὰ ἱμάτια, ἐφ᾽ οἷς 

καὶ χρυσᾶ γράμματα ἦν δηλοῦντα τοὺς ἀναθέντας, ἀπάγουσι πρὸς τοὺς πρυ- 

τάνεις ὡς ἱερόσυλον, οἱ δὲ τῇ ὑστεραίᾳ καθιστᾶσιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν. κἀκεῖ- 5 

νος ὑπὸ τῆς ἱερείας ἔφη πεμφθεὶς λαβεῖν τὰ ἱμάτια, ἵνα κομίσῃ πρὸς τὸ ἱερὸν 

— ἐνταῦθα ᾿Αριστογείτων γράφει ψήφισμα πρῶτον μὲν ἀπροβού- 

λευτον, ᾿ ἔπειτα δεινότατον, ὃ κελεῦον, ἐὰν μὲν ὁμολογῇ τὰ ἱμάτια ἐξενεγ- 

κεῖν, ἀποθανεῖν αὐτὸν αὐτίκα, ἐὰν δ᾽ ἀρνῆται, κρίνεσθαι" ἐξ οὗ συνέβαινεν 768 

αὐτῷ ὁμολογήσαντι μὲν τἀληθὲς παραχρῆμα τεθνάναι, ἐξάρνῳ δὲ γενομένῳ 

μετ᾽ ὀλίγον τοῦτο παθεῖν. τοῦτο τὸ ψήφισμα γραψάμενος παρανόμων “ Φανό- 5 

στρατὸς “ὃ Ἱεροκλέους τοῦ κινδυνεύοντος πατήρ, συγκατηγορήσαντος “ τοῦ 

Δημοσθένους, αἱρεῖ παρανόμων, καὶ τιμᾷ τὸ δικαστήριον ᾿Αριστογείτονι πέντε 

ταλάντων. τοῦτο μὲν δὴ πρῶτον ὄφλημα ᾿Αριστογείτονι γίνεται" ἔπειτα 

᾿Ἡγέμονα γραψάμενος καὶ τὸν ἀγῶνα ἀποδόμενος, τὸ πέμπτον μέρος μὴ ξλα- "ὸο 

βὼν τῶν ψήφων, ὦφλε χιλίας. οὐκ ἀποδόντος δ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὴν ὡρισμένην 

προθεσμίαν διπλοῦται τὰ ὀφλήματα κατὰ τὸν νόμον, καὶ γίνεται δέκα τά- 

λαντὰ καὶ δισχίλιαι δραχμαί. ὑπὲρ τούτων τῶν χρημάτων ἀπογράφει τι εἰς τ5 

τὸ δημόσιον χωρίον ἑαυτοῦ, ἢ καὶ τὸ χωρίον τοῦτο Ἐὔνομος ἰ ὠνεῖται ἃ ἀδελφὸς 

αὐτοῦ, τάξιν ὃ αἰτησάμενος τοῦ ὀφλήματος, ὥστε ἐν δέκα ἔτεσιν ἐκτῖσαι τὸ 

σύμπαν, ᾿καθ' ἕκαδτον ἔτος τιθεὶς τὸ ἐπιβάλλον μέρος. δύο μὲν δὴ καταβολὰς 

ἀπήνεγκε, τάλαντα δύο καὶ δραχμὰς τετρακοσίας" τὸ δὲ λοιπὸν ὀφείλεται, 20 

τάλαντα ὀκτὼ καὶ δραχμαὶ χίλιαι καὶ ἑξακόσιαι. δοκῶν οὖν ἔχειν ὁ ̓ Αριστο- 

γείτων τοῦ λέγειν ἐξουσίαν καὶ μηκέτι ὀφείλειν, ἐπειδὴ ' χρήστην ἀντέδωκε 

τῇ πόλει, καὶ ἐγράφετο πολλοὺς καὶ ἐδημηγόρει, τῶν νόμων τὸν ὀφείλοντα τῷ 25 

ἃ ἔπειτα) vulg. ἔπειτα δέ. " καὶ om. ν. qui hæc τὸ χωρίον 
Ὁ κελεῦον) κελεύων F. v. --ὀΟὐτοῦ infra ponit post illa τὸ 
ς Φανόστρατος) φωνόκρατος V. ἐπιβάλλον μέρος. 
ὦ ὁ δηΐρ Ἱεροκλέους om. F. v. ὠνεῖται) ὠνεῖτο ν. 
ὁ τοῦ Δημοσθένους) αὐτοῦ δημο- Κ αἰτησάμενος] vulg. αἰτιασά- 

σθένους Ἐ. μενος. 
Γὔφλημα] vulg. ἀπόφλημα. ᾿ χρηστὴν} χρήστην V. 
8 λαβὼν) μεταλαβὼν P. 

—— ὙΨΨΎΩ"ν — 



— — ——— ⸗ 
———— — ——— 

ν. γ68.-γγο. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΊΤΟΝΟΣ Α. 850 

δημοσίῳ, "" μέχρι ὧν ἐκτίσῃ, "ποιούντων ἄτιμον. διόπερ αὐτὰν οἱ περὶ Δυκοῦρ- 

ν᾿ ἐνέδωιξαν ὡς οὐκ ἐξὸν λόγωντα. οὐκ ἐξαληλωμμένου τοίνον ἐξ ἀκροπόλεως 
ἀλλ᾽ ἔτ, τοῦ ο ἐφλήματος ἐγγεγραμμένου, Ῥχρήστου δὲ 
—— —— 

Μενος τὸ χωρίον ἐφείλει μένον ἧ καὶ ὁ πρῶτος ἤφλων, " ἄχρι ἂν ἐκτισθῇ τὸ, 
ον Νδν τῶν σα ἔσω φασὶ δὲ ς 

αὐτὸν οἱ κατήγοροι καὶ τρίτον "ὀφείλειν ἤφλημα τῷ δημοσίψ. πρὸς τοῦτο 
"Ἀριστογείτων ἀνθιστάμενος φησὶν ἀδίκως ἐγγεγράφθαι καὶ διὰ τοῦτο δίκὴν 
λαχεῖν ̓ Αρίστωνν τῷ ἐγγράψαντι. Δημοσθένης δὲ καὶ Λυκοῦργος περὶ μὲν τοῦ 
δικαίαν ἢ μὴ γεγοῆσθαι τὴν " ἐγγραφὴν οὐδὲν λέγουσι, φασὶ δὲ “ὅταν ὅλῃ το 
“ αὸν ᾿"Λρίστωνα, τέτε ̓ Αριστογείτων μὲν ἐξαλειφθήσεται, ἐκεῖνος δὲ ἐγγρα- 

Ὁ φήσεται κατὰ τὸν νόμον" πρὶν δὲ κριθῆναι τὸ πρᾶγμα, οὐ προσήκει λέγειν 
τ “(4 πὴν τάχα ' δικαίως ἐγγεγραμμένον καὶ ψευδῶς ἐγκαλοῦντα " τῷ ̓Αρίστωνι." 

ταῦτα μὲν δὴ τὰ ζητήματα τῆς ὑποθέσεως. ἐνηγώνισται δ᾽ αὐτοῖς ὁ ΔΛυκοῦρ- τ΄ 

τὰ ἄς πρήνερς λέγον τῷ Δηωσθένυ δὴ πορ μὲν τιόταν βραγὸς — 
λόγος γέγννεν ὡς " προειλημμένων, ὁ δὲ ὅλως αὐτῷ λόγος τοῦ ̓Αριστογεάτενος 
βίου κατηγορίαν περιέχει. 
᾿ Διονύσιος δὲ ὁ ἡ 'Αλικαρνασεὺς οὐ δέχεται τούτους τοὺς λόγους Δημοσθένους 10 

— ἐκ τῆς ἰδέας τεκμαιρόμενος. οἱ δέ φασιν ἐπίτηδες τὸν ῥήτορα τοιούτῳ 

χαρακτῆρι κεχρῆσθαι, ζηλώσαντα Λυκοῦργον " εὐδοκιμοῦντα παρὰ τοῖς ̓Αθη- 
ψαίοις. οἱ δέ, ἐπειδὴ τὸν κατὰ τῆς ἡλικίας χρόνον εἰς τὴν πρωτολογίαν ἔλαβε 15 

το Αιπάργος καὶ τᾶσι τεῖς κεφαλαίοις "αὐτὸς ἐχρήσατο, ᾧ Δημεσθένης ἦνωγ- 

διονονμν δέχωνται Δημοσθένους εἶναι, — οὐδὲν ἄξιον 770 

— ———— 

καθήμενος, ὦ ἄνδρες “δικασταί, καὶ κατη- 
γερῦντος ἀκούων, ὥσπερ ὑμεῖς, Λυκούργου, τὰ μὲν 

ἄλλα καλῶς αὐτὸν ἡγούμην λέγειν, ἕν δὲ τεθαύμακα 

ὁρῶν ὑπερδιατεινόμενον, εἰ ἀγνοεῖ “τοῦθ᾽, ὅτι οὔτε “παρὰ 9 

᾿ μέχρ,Ἶ μέχρις Ἐν. ἢ φπροειλημμένων} προειλημμένον ν. 
5 πωούντων} ποιοῦντα ν. Σ 'Αλικαρνασ εὺς} ἁλικαρνασσεὶς v. 
9 συ». Ὁ εὐδοκιμοῦντα παρὰ τοῖς ᾿Αθη- 
Ῥ χρηστοῦ] χρήστου V. ναίως} παρ᾽ ἀθηναίοις εὐδοκιμιῖντα ν 
ἡ ἄχρι] ἄχρις Ἐ. ν. αὐτὲς] αὐτωῖς Ἐ' 
τ ὀφείλειν ἔφλειν ν ν ἄν —8 * 

—— —— ——— “δια 

ἐλ ὡμῷ) ὡυκοίως ἄν ν. « χαρὰ τοὺς] τοὺς παρὰ τοῦ Ο, 



860 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ] ᾿ On. XXV. 

F 4«.ἐν»ν-ε . “ῳ 7 ; ΄ ΜΨ “ —2* Ν 4. 
τοὺς υᾧ εαὐυτου" λόγους εἰρημένους οὐτε παρῶ τοὺς ὑπ 
Ω * * Ν » δ ἃ ἐνῶ ἔ δι. 

ἐμου μελλοντας ῥηθήσεσθαι τὰ τούτου! τοῦ ὐῶνος ᾿Θὁι:- 
᾽ὔ » " » " ε * 4— « »" 

καιάώ ἔστιν ἰσχυρά, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἕκαστος " ὑμῶν ἢ ἔχῃ 
ἄν ΕΛ ͵, J σθι ͵ ΝΜ 

πρὸς τὸ ἢ δυσχεραίνειν ἡ προσίεσθωι πονηρίαν. καὶ 

ἔγωγ᾽ ὑπολαμβάνω τὴν μὲν κατηγορίαν καὶ τὸ τῶν λόγων το 
* —2 » ε ΄ ᾽ 7 »"“ὝἪ 

πλῆθος ἔθους ἕνεκα καὶ τῆς ὑμετέρας ἀκροάσεως δεῖν 
ποιήσασθαι, κεκρίσθαι δὲ τοῦτο τὸ πρῶγμω πάλαι " ὑπὸ 

— ε * 7 ,͵) οῇ ᾿ 1 ᾿ ᾽ ΄ τ .ἢ ε »“" 

τῆς ἐκάστου φύσεως οἰκοῦεν, κωὶ ᾿γυνὶ εἰ μὲὲν "" εἰσὶν ὑμῶν 
ε φ' "“ 4 οἱ πλείους οἷοι τοὺς πονηροὺς φιλεῖν " καὶ σώζειν, μάτην 

ἐῤῥωψνωδηκότας ἡμᾶς ἔσεσθαι, εἰ δ᾽ οἷοι μισεῖν, δίκην, is 

ο ἂν θεὸς Ρ θέλη, 4 χουτονὶ δώσειν. 

383 Πολλῶν δὲ λόγων εἰρημένων καὶ πάντων καλῶς, οὐκ 
᾽ 7 «ε »"» " »“ 5 ἐπ ενῦ . 43 

ὀκνήσω πρὸς ὑμᾶς εἰπεὶϊν ὥ γ᾽ ἐμοὶ φαίνετωι. ἐμοὶ γὰρ 
»»'᾽ ςε * ᾽ ΄ “ » » ε —X 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἐοικέναι δοκεῖ τόςς ἄλλοις ὁ παρων ἄγων. 
“Ἢ ΕἸ ε « Ε] ἯΝ } 

σκοπεῖτε δ᾽ "οὑτωσί. πρὸς ἅπαντ᾽ ἔρχοντωι τὰ δικαστή- 20 
ε Ἁ ἵν .Ὗ Ὁ“ 7 ἣν * 7 

ρίῶ οἱ μὲν δικασταὶ παρὼ τοῦ κατηγόρου καὶ τοῦ φεύ- 
»" ᾿ : “- v -“ 

voros τὸ πράγμα μαβησόμενοι, περὶ οὗ δεήσει τὴν ψῆ- 771 
᾽ “ ᾽ 7 ε Ἂν ᾽ 9 3 εθ᾽ ε * δ 

φον ἐνεγκεῖν αὐτούς, οἱ δ᾽ ἀντίδικοι " μεθ ἑαυτοῦ δείξων 
ε 7 37 δ τς » 7 δι u? 7 Ν J 

φεκάτερος ὄντω ἱτὼ τῶν νόμων δίκαιω " ἰσχυρώ. τὰ δὲ 
Χ 7 ——e— * 8 ** Ἁ Υ δι 7 ς "-“ 

τούτου τοῦ ἀγῶνος πῶς ἔχει ; οἱ μὲν ᾽ δικάζοντες ὑμεῖς 5 

ἥκετε μᾶλλον ἡμῶν τῶν κατηγόρων εἰδότες καὶ ὀφείλοντα 
* -»“ K » ΄ 4. ἡ 

τῷ δημοσίῳ τοῦτον καὶ "ἐγγεγραμμένον ἐν ἀκροπόλει 
“ 2 ν ΝΣ ΄ 4 Β. Ὁ» ⁊ * 

[καὶ] οὐκ ἐξὸν αὐτῷ λέγειν" ἡ ὥσθ᾽ ἕκαστον ὑμῶν κατη- 

Γ δίκαιά ἐστιν} ἐστι δίκαια 5.0. Ρ θέλῃ] ἐθέλῃ Κ. 
Β ὑμῶν] ἡμῶν P. 4 τουτονὶ} τοῦτον S. 
" ἔχῃ] ἔχοι ἢ Ε' ν. ἔχοι Κ, Τ᾿ οὑτωσί οὕτως pr. V. 
post τὸ om. V. 5 μεθ᾽ delet k. 

ὑπὸ t τὰ om. F. 
Κ ὑπὸ] ἐπὶ F. ἐπὶ v. " ἰσχυρά om. Κ. 
Ι γυνὴ] νῦν Ἐς. Ο. Κ. ν. Χ τούτου] τουτουὶ F. v. 
m εἰσὶν ὑμῶν] ὑμῶν εἰσὶν ν. Υ δικάζοντες) δικάσοντες 5.Υ.Ο. 
" καὶ σώζειν in γρ. 8. 2 ἐγγεγραμμένον] γεγραμμένον Ἐς, 
ο ἀν] ἐὰν O. k. ἃ ὥσθ᾽ ὡς Κ. 



Ρ. 771, 7. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΊΙΤΟΝΟΣ Α. 861 

γόρου τάξιν "ἔχειν καὶ τὸ πρᾶγμα εἰδέναι, μὰν μαθεῖν το 
5" δῆσθαι. ὁ δὲ κρινόμενος τῶν μὲν εἰς σωτηρίαν " φερόν- 
τῶν “ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῶν πάρεστιν ἔχων, 'οὐ τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ 

τῷ πράγματος λόγους δικαίους, οὐ τὸν ἑαυτοῦ βίον ἀν- 
βρώπινον, οὐκ ἄλλ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀγαθόν" δὲ ἃ δ᾽ ἂν καὶ 
μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικῶν τις ἔδεισε, διὰ ταῦθ᾽ ξ οὗτος οἴεται τς 

—— — ἐν γὰρ τῇ τῆς πονηρίας ὑπερβολὴ τὴν ἐλ- 

δπίδα τῆς σωτηρίας ἔχει. οὕτω δ᾽ Βέχόντων τούτων, δοκεῖ 

μοι τις οὐκ ἂν ἁμαρτεῖν εἰπὼν ὅτι νυνὶ κρίνεται μὲν ̓Αρι- 
στογείτων, δοκιμάζεσθε δὲ καὶ κινδυνεύετε ὑμεῖς περὶ 

ὲ ̓ δύξησ., εἰ μὲν. γὰρ ὀφθήσεσθε ἐπὶ τοῖς οὕτω φανεροῖς καὶ :9 

μεγάλοις ἀδικήμασιν ὀργιζόμενοι καὶ τιμωρούμενοι, δό- 

ξετε τοῦθ᾽, ὅπερ ἐστέ, — καὶ φύλακες τῶν νόμων 
7 εἰσεληλυθέναι" εἰ δ᾽ ἕ ἑτερόν τι 'περιέσται τούτων, ὃ μηδεὶς 

μὲν " ἂν αὐτὸς πεποιηκέναι φήσειεν, ἐν δὲ ταῖς ψήφοις :ς 
εὑρεθήσεται, δέδοικα μὴ ἰδόξητέ τισι τὸν ἀεὶ βουλόμενον 
εἶναι πονηρὸν τῶν ἐν τῇ πόλει παιδοτριβεῖν. ἀσθενὴς "ἢ μὲν 
γάρ " ἐστιν ἅπας “ὁ πονηρὸς καθ᾽ ἑαυτόν" ὧ δ᾽ ἂν ὑμεῖς 

ο΄ πρόσθησθε, οὗτος ἰσχυρὸς γύγναραι: ἔστι δὲ τοῦτο τῷ μὲν 

τ΄ λαβόντι παρ ὑμῶν ἐργασία καὶ δυναστεία, ὑμῖν δὲ τὸς 775 
ἐν 8 δρῶσιν ὄνειδος. βουλοίμην δ᾽ ἄν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πρὸ 

ο΄ ποῦ περὶ ᾿τῶν ἰδίων ἐμὲ τῶν “τουτουὶ " λέγειν, σπουδά- 
ν Ἢ πᾶσα ἴδω μὴ τῶν F. k. ν. 

.Ὁ. ἔχειν καὶ τὰ δίκαια εἰδέναι ᾿ περιέσται τούτων} τούτων περι- 
καὶ μὴ Ἐςν. ἔχειν καὶ τὸ πρᾶγμα ἔσται F. k. v. 
εἰδέναι μηδὲν (οὐδὲν F. V.) ἥττω κ ἄν om. F. ν. 
ἡμῶν καὶ μὴ γρ. Ἐ. 5. V. ἔχειν καὶ 1 δόξητε) δόξετε k. 
τὰ δίκαια εἰδέναι καὶ τὸ πρᾶγμα οὐ- τ μὲν οἴ. pr. 5.0. 
δὲν ὅττον ἐμοῦ καὶ μὴ Κι. 5 ἐστιν ἅπας) ἐστι κᾶς Ἐ, v. τὰς 

« 7 δεῦσϑε pr. k. ἐστὶν ἰ. 
ὁ φερόντων} αὐτῷ φερόντων ἘΞῪ. ο δ οι. V.O. 

O. k.v. Ρ τῶν οἵα, O. 
5 ἀλλ᾽ om. F. Ο. ν. 4 τουτου!] τούτου F. k. τούτου ἀ- 
ΚΞ ΦΒΗΣ. κι ν. δικημάτων ν, 
κ οὗτος οὕτως Ο τ λέγειν} λέγειν ἀδικημάτων γρ. F. 
» ἐχόντων — τούτων ἐχόν- 



864 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ]) Οπ.ΧΧΝ. 
“ὦ ᾽ ⸗ * 7 

σαντας ὑμᾶς ἐξετάσαι διὰ βρωχέων εἰς ὅσην αἰσχύνην 
Ν ἀδ, 7 * Ν 7, ⸗ Ν καὶ ἀδοξίαν προῆχε τὴν πόλιν δημοσίω πάντα τὰ τοι- 5 

* ΑΡ ΄ »" * ᾿ 

αὕτω θηρία, ὧν μέσος καὶ τελευταῖος καὶ πρῶτός ἐστιν 
—F " ᾽ ᾿ ; ; Ν . 

φοὺτος. "καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἐάσω" ἀλλ᾽ εἰς τὼς ἐκκλήη- 
. ᾿ 7 2 ,ὔ ᾿ 

σίας ἀναβαίνουσιν, ἐν αἷς ὑμεέϊς γνώμης ἀπόδειξιν, οὐ 
7 » * ε (6 7 J— Ν 

πονηρίας τοῖς λέγουσι “προτιῦετε, τολμῶν κ͵ὠὶ κραυγὴν το 

καὶ ψευδεῖς αἰτίας καὶ " συκοφαντίαν καὶ ἀνωισιχυντίαν 
΄ 7 

καὶ πάντα τὼ τοιαῦτα συνεσκευωώσμένοι, ὧν οὐκ ἂν εὕροι 
Ε -“ 7 ͵ Ἁ Ἂς ἯΝ 

τις ἐναντιώτερω τῷ χ βουλεύεσθαι, νομίζω δὲ [᾿" μὰ τοὺς 
»ν ἂν ὁ ᾽ — * " ε 7 

θεοὺς οὐδ᾽ ἂν αἰσχίω. καὶ τούτοις τοῖς αἰσχροῖς " ὥπάν- 
8. Δ -“ » “» 7 “ * »" 

τῶν ὅτων τῆς πόλεως κώλων περίεισι, τῶν νόμων, τῶν 15 
΄ 2 “ ᾽ E Ἁ 

10 προέδρων, τοῦ ἢ προγρωμμώτος, τῆς εὐκοσμίας. εἰ μὲν 
ε —⸗ "Ὁ 7 Ν R ⸗ « — 

οὖν ὑμεῖς ταῦτα βούλεσθε καὶ γνώ- 

ns οὗτοι ταῦτω ποιοῦσιν, ὁδῷ “βαδίζει καὶ ἐῶν δέϊ. εἰ 
δ᾽ ἐπανορθώσασθαι ταῦτ᾽ ἔτ, καὶ νῦν οἴεσθε χρήναι, καὶ 

Ν ν᾿ 75: Ν ΄]΄Ν —* ⸗ “ Ὕ 
τῷ προειμεένὼώ πόῤῥω κ͵ὶ πολὺν δὴ χρόνον αἰσχρως καὶ 39 

κακῶς ὑπὸ τούτων διωκείμενω βελτίω ποιήσαι, πάντα 
* » »ἡ 7 ᾳ«. ὧν 7 ν »" * 

τὼ τοιαῦτω ἔθη παριδόντας ὑμᾶς τήμερον ὀρθῶς "“ δέϊ δὲ- 
7 Ν ΠΝ 7 ν᾽ * » 7 ᾿ 2 

11 κάσαι, τὴν τὰ δίκαια ἀγωπῶσαν Ἑὐνομίαν περὶ πλεί- 
΄ Ὰ ἐς F 

στου ποιησαμένους, ἡ πάσας καὶ πόλεις καὶ χώρας σώ- :: 
* Ν ἃ ε 

ζει, καὶ τὴν ἀπαρωΐτητον καὶ σεμνὴν Δίκην, ἣν ὁ τὰς 
ε 7 — ἃς 7 ᾽ * Ν ἁγιωτάτας ᾿ἡμῶν τελετὼς καταδείξας Ορφεὺς παρὰ τὸν 

»“» Ν 7 — αθ ΄ 7 —* ** 7 

τοῦ Διὼς θρόνον φησὶ καθημένην πάντω τὼ τῶν ἀνθρώπων 
— -“ g — Ν * ἢ ΄ εὖ 

12 ἐφορῶν, “εἰς ἑαυτὸν ἑκάστον νομίσαντα " βλέπειν οὕτω 

5 καὶ τὰ μὲν] ὧν τὰ μὲν F. ν. ς βαδίζε, καὶ ἐᾷν] βαδίζειν ἐᾶν 
ἴ ᾳροτίθετε) προστίθετε Κ. γρ. ὃ. et correctus k. βαδίζειν καὶ 
ἃ συκοφαντίαν) συκοφαντίας Κι ἐᾶν F. v. 
Χ βουλεύεσθαι. βούλεσθαι Ὁ. ὦ ὑμᾶς om. v. in γρ. habet F. 
Υ [μὰ τοὺς θεοὺς} om. F. V. O.v. ὁ δεῖ om. k. 

ἴῃ γρ. habet 8, Γ ἡμῖν τελετὰς] τελετὰς ἡμῖν Κ. 
2 ἁπάντων) πάντων Εἰ, ν. ὑμῖν τελετὰς 8. Υ.0. 
8 τῶν τῆς πόλεως καλῶν) τῶν κα- β εἰς] ἣν εἷς F. V. Ο. Κι ν. 

λῶν τῶν τῆς. πόλεως F. κι ν. Ὁ βλέπειν ἄν βλέπειν K. 

Ὁ προγράμματος) πράγματος ν. 



Ρ.773.Ἡ ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Α. 863 

— 
σχώναι ταύτην, ἧς ἐπώνυμός ἐστιν ὑμῶν ἕκαστος "ὁ ἀεὶ 
δικάζειν λαχών, "πάντα τὰ “ἐν τὴ πόλει, καλὰ καὶ 
δίκαια καὶ συμφέροντα Ρφυλάττειν “ταύτην τὴν ἡμέραν 9 

τ “ παρακαταθήκην ἔ ἔνορκον εἰληφὼς παρὰ τῶν νόμων καὶ 

iʒ τῆς, πολιτείας καὶ τῆς πατρίδος. ὡς εἰ μὴ τοῦτον ἕξετε 

τὸν τρόπον, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς συνήθους εὐηθείας " εἰσεληλυ- 
θότες καθεδέϊσθε, φοβοῦμαι μὴ τὸ πρᾶγμα εἰς τοὐναντίον 

ἢ καὶ δοκοῦντες ἡμέϊς ᾿Αριστογείτονος κατηγορεῖν το 

ὑμῶν κατηγοροῦντες φανῶμεν' ὅσῳ γὰρ ἂν μᾶλλον "ἡμῶν 
δειξάντων τὴν τούτου πονηρίαν ἱμηδὲν ὑμᾶς Φρωντίσητε, 

τοσούτῳ “μείζων ἡ καί ὑμῶν αἰσχύνη " γενήσεται. καὶ 
μὲν τούτων ἱκανά. 

14 Πάνυ δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, μετὰ πάσης οἰκειότητος 15 
ἐ ἐρῶ τἀληβη πρὸς ὑμᾶς. ἐγὼ γὰρ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ὁρῶν 

ὑμᾶς κατατάττοντάς με καὶ προχειριζομένους ἐπὶ τὴν 
τούτου κατηγορίαν, ἠχβόμην καὶ μὰ τὸν Δία καὶ πάντας 
Υβερὺς οὐκ ἠβουλόμην. οὐ γὰρ ἠγνόουν ὅτι "ὁ ποιήσας τι30 

τοιῶτον παρ "ὑμῖν καὶ παθὼν ἀπέρχεται. εἰ δὲ μὴ τη- 
λικοῦτον ὥστε εὐθὺς αἰσθέσθα:, ἀλλ᾽ ἐὰν πολλὰ τοιαῦτα 
ποιῇ καὶ μὴ " παύηται, ταχὺ “γνώσεται. ὅμως δὲ ἀναγ- 

καῖον ἡγούμην “εἶναι πείθεσθα, “τοῖς ὑμετέροις βουλή- 

3 
Ϊ 

Ι 
} 
2 

Ἵ 
Ὁ 

ἢ 

———— —— 
καὶ προορώμενον ΟΠ). ἱ μηδὲν} μηδὲν μᾶλλον ἵς, 
— " μείζων) μεῖζων F. S. V. kx. 
5 πάντα τὰ] τὰ πάντων τῶν F ἃ γοήσεται F.k.s. 

ἴων. οἵ γ,. 8. Υ θεοὺς} τοὺς θεοὺς Ἐ,Ο, ἵν 
5 ἐν τῇ πόλε.} ἐν τῇ που τείᾳ γρ ᾿ ὁ οἵ, 8 

5, ἐν ταύτῃ τῇ πόλει . ᾿ " ἐμῷ» ἡμῖν ἱ.. 
Ρ φυλάττειν Ὗ. Ὁ, οεἰατὶ φυ- ὃ χκαύητω παύσηται, ΕΎ.ΟὐὕὍν 

λάττων “ γνώσεται} γνωσθήσεται F 
ὐϑυχδμαχο. 4δὼ οἱ. Ὁ. 
τ εἰσεληλυθότες} ἐληλυθότες k. ς τοῖς ὑμετέροις βουλήμασιν in 
" ἡμῶν δειξάντων) δειξάντων ἐμῶν S. τοῖς ὑμετέροις βωλεύμασ:, φλς 



864 [ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ] ΟκΌ.ΧΧν. 

το μᾶσι. τὰ μὲν οὖν περὶ τῆς ἐνδείξεως καὶ τῶν νόμων δὲς ἐς 
καίώ αὐτόν, ὅπερ πεποίηκε, Λυκοῦργον ἐρεῖν ἡγούμην, καὶ 

τοὺς μάρτυρας τῆς πονηρίας τῆς τούτου τοῦτον ἑώρων 

ἱπροσκαλούμενον" ἃ δὲ καὶ λογίζεσθαι ξτοὺς ὑπὲρ πό- 
λεὼς καὶ νόμων βουλευομένους προσήκει καὶ σκοπεῖσθαι 774 

" δέ, ταῦτα προηρούμην εἰπέϊν, καὶ νῦν ἐπὶ ταῦτώ πο- 

τό ρεύσομεαι. δότε δ᾽, ὦ ἡ ἄνδρες ̓Αθηναῖοι, ' δότε καὶ συγχω- 

ρήσατέ μοι πρὸς Διός, ὡς πέφυκα καὶ προγρημαιὶ, περὶ 

τούτων διαλεχθήνωι πρὸς ὑμᾶς" καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἄλλως 

δυναίμην. 

17 ἽΑπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, "ῶ ὁ ἄνδρες ———— κἂν 

μεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἂν μικράν, —* καὶ —* δι- 

οἰκέται. ἱτούτων δ᾽ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον "καὶ 

ἀνώμαλον καὶ κατ᾽ " ἄνδρω ἴδιον τοῦ ἔχοντος, οἱ δὲ γόμοοι το᾿ 

185 κοινὸν ἢ καὶ τετωγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. ἡ μὲν οὖν φύ- 
σις, ἂν ἥ πονηρώ, πολλάκις φαῦλω “ βούλεται" διόπερ 

Ν 7 3 7 ε τοὺς τοιούτους "ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε. « — ἈΒΈῚ ΤΑ, 
"οἱ δὲ νόμοι τὸ 

δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον βούλονται, καὶ 

τοῦτο ζητοῦσι, καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν τοῦτο " πρόσταγμα τς 
3 Ζ »"»» "» Ν ἢ Ν Ὁ δ * 

19 ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον, καὶ τοῦτ᾽ ἔστι νόμος, 
Ψ 7 x 4 7 Ν , Ν 7 J 

ᾧ πάντας " πείθεσθαι προσήκει διὼ πολλώ, καὶ μάλισθ 
«“ * 2 Ν ͵΄, “ —2* Ν ὅν —* 
ὅτι πᾶς ἐστὶ νόμος εὕρημω μὲν καὶ δῶρον θεῶν, δόγμα 

f προσκαλούμενον)] προκαλούμενον 

5 τοὺς----- βουλευομένους τοῖς-----βου- 
λευομένοις F. Ο. v. 

δ δε Reiskius ἀεί, 
ἱ δότε om. F. 
κ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι oMm. v. 
Ἰ τούτων] τούτου 8, τῶν Κ. 
τὰ καὶ ἀνώμαλον om. 8. V. 
Ὁ ἄνδρα] ἄνδρα ἕκαστον F. ν. 
9 κοινὸν} κοινοὶ F. v. 
Ρ καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ] καὶ 

τεταγμένον τοῦτο F. V. καὶ τὸ τεταγ- 

μένον ταυτὸ 8. καὶ τεταγμένον ταυτὸ 
V.O 

4 βούλεται] βουλεύεται P. k. . 
τ ἐξαμαρτάνοντας] ῥαδίως ἐξα- 

μαρτάνοντας V.O. πλεῖστ᾽ ὧμαρ- 
— * 

5 οἱ δὲ] διόπερ O. 
t δίκαιον καὶ τὸ καλὸν] καλὸν καὶ 

τὸ δίκαιον Κ. 

" πρόσταγμα] πρᾶγμα O. 
x πείθεσθαι προσήκει] προσήκει 

πείθεσθαι F. ν. 



Ρ.774, 775. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Α. 865 

δ᾽ "ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ :ο 
ἀκουσίων ἁμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, καθ 

Εν "πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. ἀλλὰ μὴν ὅτι 
νῦν "᾿Αριστογείτων τοῖς μὲν τῆς ἐνδείξεως δικαίοις "ἅπα- 

οσὶν ἑάλωκεν, ἕτερος δ᾽ οὐδεὶς ἔστιν “ ** αὐτῷ λόγος, 
περὶ τούτων ν ῥάδιον διδάξαι. δυοῖν γὰρ ἀὄγτοιν, ὦ ἄνδρες es 
᾿Αθηναῖοι, ὧν ἕνεκα πάντες “τίθενται οἱ νόμοι, τοῦ τε μη- 
δένα μηδὲν ὃ μὴ δίκαιόν ἐστι ποιεῖν, καὶ τοῦ τοὺς παρα- 

βαΐνοντας ταῦτα κολαζομένους βελτίους τοὺς ἄλλους 

᾿ ποιέϊν, ἀμφοτέροις ' τούτοις οὗτος ἔνοχος ὧν φανήσεται. 
ἐπὶ μὲν γὰρ ς ἐξ ἀρχῆς παρίβη τὼς νόμους, τὰ ἐφλή- 
ματ᾽ αὐτῷ γέγονεν' ἐπὶ δ᾽ οἵ οἱς οὐκ ἐμμένει τούτοις, γῦν 775 

ἐπὶ τὴν παρ᾽ ὑμῶν ἄγεται τιμωρίαν, ὥστε μηδεμίαν κα- 
— πρόφασιν δὲ ἣν ἄν τις αὐτὸν ξ ἀφείη. οὐδὲ 

⸗ αὖ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπῶν, ὡς ἄρ ἐκ τούτων " οὐδὲν ἡ πό- 
λις βλάπτεται. ἐγὼ γάρ, ὅτι μὲν πάντ᾽ ' ἀπόλλυται 5 
τὰ "τῆς πόλεως ὀφλήματα, εἰ τὰ τούτου σοφίσματα 
προσδέξεσθε, καὶ ὅτι, εἰ ἄρα δεῖ τινὰς ἐκ τῶν ὀφειλόντων 
ἀφιέναι, τοὺς ἐπιεικεστάτους καὶ " βελτίστους καὶ τοὺς 

ἐπὶ τοῖς ἥκιστα δεινοῖς ὠφληκότας, τούτους ἀφιέναι δεῖ, το 
οὐχὶ τὸν πονηρότατον καὶ πλεῖσθ᾽ ἡμαρτηκότα καὶ δικαι- 

᾿ς αγότατ᾽ ὠφληκότα καὶ ἐπὶ " τοῖς δεινοτάτοις (τί γὰρ ἂν γέ- 
τ΄ γοῖτὸ συκοφαντίας καὶ παρανομίας δεινότερον, ἐφ᾽ οἷς ἀμ- 
J φοτέροις οὗτος ὥφληκεν 2) καὶ ὅτι οὐδ᾽ εἰ πᾶσι τοῖς ἄλ- 

ΠΗ] 
J 

— ö—— 
ἀνθρώπων V. — τη ἀρετὴν φάφνῳ, μι 

᾿ «ἄσι upra versum ponit V. ———— οὐδὲν F.v. 
κ'᾿Αριστογείτων] ὁ ἀριστογείτων Κ. ἐ ἀπόλλυτα, ἀπολεῖται k. 
— — ——— — x τῆς πόλεως ὁπ. F. 
“ ἀνεκτὸς om ᾿ ᾿ ἀφιέναι ναι Ἐϊν. οἵ γ». V. 
4 ἔντοινἾ ὄντων k. — — — 

* ——— οἱ νόμοι] οἱ νόμοι τί- 5 τοῖς ante δεινοτάτοις οἵη, F. k. v. 

ΥΟΥ,. τὺ, 31 



866 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣῚ Οκ. XXV. 
" » — * * — 

λοις “ἀφίετε, οὐχὶ τῷ βιαζομένῳ δήπου συγχωρῆσαι ιϑ 
* “ ͵΄Ν Ρ δ — ῃ 4 — 7 * 

προσήκει (ὕβρις γὰρ " δὴ τοῦτό γε), ᾿ καὶ πάντα τὰ τοι- 
“ 2 "ὦ τ — * — 7 Ν 8 

αὐτῶ ὁτι ᾿καὶ πᾶς ὁ τῆς πόλεως καὶ τῶν 
7 7 Φ κν ἣ Ἵ 9 “ ν — 4 

νόμων κόσμος ὦ ἄνόρες Αθηναιοι, συντωράττετωι καὶ δίιω- 
7 —*4 * R 22 7 * διε ὧν 

φθείρεται κατὼ "τοῦτον, καὶ τοῦτ᾽ οἶμαι σαφῶς "ὑμῖν :ο 
᾽ X Ε4 Ἂς y Ν ᾽» δὰ " 

48 ἐπιδείξειν. λέξω δὲ οὔτε" καινὸν οὔτε περιττὸν οὐδὲν οὔτ᾽ 
» » ᾿», 7 ε “,ΨΜ ε 7 ᾿ ͵7 » 7 

ἴδιον, ἀλλ᾽ ὃ πάντες ὑμεῖς στε ὁμοίως ἐμοί. εἰ γάρ τις 
—— / 7 φιῴδι, δξ'' ὰς " — Ν ὑμῶν ἐξετάσαι βούλεται, τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ αἴτιον καὶ τὸ 

» Ν Ν ’ Ν ἃς ᾿ 

ποιοὺν τὴν βουλὴν συλλέγεσθαι, τὸν δῆμον εἰς τὴν ἐκκλη- 
Ε * »"Ἢ Ν “ 

σίαν ἀναβαίνειν, τὼ δικαστήριω πληροῦσθαι, τὰς “ένας 15 
᾿ ἃς — ΄ ξ 7] ε ΄ 7 8 ἀρχὰς ταῖς νέαις ἑκούσας ὑπεξιέναι, ᾽ καὶ πάντα δὲ ὧν 
ε 7 ——— Ν ͵΄ 7 σθ Ἂς 7 ε 

ἡ πόλις " οἰκεῖτωι καὶ σώζεται. γίγνεσθαι, τοὺς νόμους εὑ- 
"7 7] ε΄ 

ρήσει “τούτων αἰτίους καὶ τὸ τούτοις ἅπαντας πείθεσθαι, 
᾽ ΄ 7 ον ᾽ 

24 ἐπεὶ λυθέντων γε τούτων, καὶ ἑκάστῳ δοθείσης ἐξουσίας 

ὅ τι βούλεται ποιεῖν, οὐ μόνον ἡ πολιτείω οἴχετωι, ἀλλ᾽ 776 
» ἣν — 8 “ » 3 ἊΝ ΄ 

οὐδ᾽ ὁ βίος ἡμῶν " τοῦ τῶν ῥηρίων οὐδὲν ἂν ᾿διενέγκαι. τί 

γὰρ ἂν τοῦτον αὐτὸν οἴεσθε ἧ ποιέῖν λυθέντων τῶν νόμων, 

25 ὃς ὄντων κυρίων τοιοῦτός ἐστιν; ἐπειδὴ τοίνυν οἱ νόμοι 5 
* 8 μετὼ τοὺς θεοὺς ὁμολογοῦντωι σώζειν τὴν πόλιν, δέ! πάν- 

—— "Ἂν ͵ “ t3446 σῇ — 
τὰς ὑμᾶς τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ ᾿ἂν εἰ " καθησθε ερώ- 

Ν Χ 7 « * X 
γου πληρωταί, τὸν μὲν πειθόμενον τούτοις ὡς φέροντα τὴν 
* * 7 -“ : -“᾿ ᾽ — 

τῆς σωτηρίως φορὰν πλήρη τῇ πατρίδι τιμῶν καὶ ἐπαινεῖν, το 
ῃς βγι. 4 » 7 * ἈΝ 46 τὸν δ᾽ ἀπειθοῦντα κολάζειν. ἔρανος γάρ "ἐστι πολιτικὸς 

5. ἀφίετε] ἀφίητε 8. ἀφίεται k. ἃ τούτων αἰτίους om. v. in γρ. 
delet Taylorus. habent F. k. 

p δὴ] δήπου γρ. 8. om. Εἰ, v. Ὁ χοῦ] τὸν Ε΄, 
4 καὶ ante πάντα ἴῃ γρ. 8. — —2—— διενέγκοι F. V. O. v. 
xatl post ὅτ, om. V. 4 ποιεῖν F. ceteri ποιήσειν. 
" τοῦτον] τοῦτο k. ε ὃς ὄντων κυρίων om. S. εἰ κυρίων 
τ ὑμῖν ἐπιδείξειν} ἐπιδείξειν ὑμῖν Κ, γρ. 8. ὃς ὄντων κυρίων αὐτῶν k. 
ἢ καινὸν] κοινὸν F. Γ ἄν οἴη. F.v. 
x ἕγας] νέας k. 8 καθῆσθε S. V. ceteri ἐκάθησθε. 
Υ καὶ ante πάντα οῃ. F. ν. ἢ ἐστὶ om. v. 
2 οἰκεῖται] διοικεῖται V.O. 



Ρ. 776, 777. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝῸΣ Α. 867 

, καὶ κοινὸς πάνθ ὅσα, ἱταξάντων ἢ τῶν νόμων, ἕκαστο; 

᾿ ἡμῶν ποιεῖ. ὃν ὁ "λείπων, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πολλὰ 
καὶ καλὰ καὶ σεμνὰ καὶ μεγάλα ὑμῶν ἀφαιρῆται καὶ 
διαφθείρει τὸ καθ αὑτόν. ὧν ἕν ἢ δύο ἐρῶ παραδείγμα- F 

47 τὸς ἕνεκα, τὰ γνωριμώτατα. τὸ τὴν βουλὴν τοὺς πεντα- 
κοσίους ἀπὸ τῆς ἀσθενοῦς "ταυτησὶ κιγκλίδος τῶν ἀποῤ- 

ῥήτων εἶναι, καὶ μὴ τοὺς ἰδιώτας ἐπεισιέναι" τὸ 
τὴν ἐξ ̓Αρείου πάγου βουλήν, ὅταν ἐν τῇ βασιλείῳ στοῶ 20 

καθεζομένη " περισχοινίσηται, κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν ἐφ᾽ 

ἑαυτῆς εἶναι, καὶ ἅπαντας ἐκποδὼν ἢ ἀποχωρέϊν᾽ τὸ τὰς 

ἀρχὰς ἁπάσας, ὅσας οἱ λαχόντες ἄρχουσιν ὑμῶν, ἅμα 

τῷ τὸν ὑπηρέτην εἰπεῖν “ μετάστητε ἔξω" "τῶν νόμων 

κρατεῖν, ἐφ᾽ οἷς εἰσεπέμφθησαν, καὶ μὴ τοὺς ἀσελγεστά- ἐς 
8 τους — ἄλλα 'μομαὶ. πάντα γὰρ 'τὰ "σεμνὰ 

καὶ καλά, "καὶ δὲ ὧν Ἶ πόλις — καὶ σώζεται, 
——— φυλάττουσιν" ] ἡ γ σωφροσύνη, " Ἶ πρὸς τοὺς γονέας 

καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὑμῶν " παρὰ τῶν γέων αἰσχύνη, ἡ 777 

εὐταξία, τῇ τῶν νόμων προσθήκη τῶν αἰσχρῶν περίεστι, 

λρτῆς ἀναισχυντίας, τῆς θρασύτητος, τῇ τῆς ἀναιδείας. ἰτα- 

μὸν γὰρ αὶ πονηρία καὶ "τολμηρὸν καὶ πλεονεκτικόν, καὶ 
τοὐναντίον ἡ καλοκαγαθία ἡσύχιον καὶ ὀκνηρὸν καὶ βραδὺ ς- 

καὶ δεινὸν ἐλαττωθῆναι. τοὺς νόμους οὖν δὲϊ τηρεῖν καὶ 
τούτους ἰσχυροὺς ποιεῖν τοὺς ἀεὶ δικάζοντας ὑμῶν μετὰ 

ταξάντων πρισταξάντων γρ. 8. " τῶν νόμων} τοὺς νόμους σοῖτο- ἱ 

Χ τῶν in γρ. 8. ctus v. 
1 ἡμῦ»} Υ ἴ τὰ οἷν. ἘπῚν 
τ λείπων] λιπὼν ἱ, 5 σεμνὰ καὶ καλὰ] καλὰ καὶ 
— 8. σεμνὰ F. v. 
9. φερισχοινίσητα. περισχοινίζη- Ἐ καὶ δηΐρ δ᾽ om. Υ 

ται. ὑπὸ Υ οὗτοι φυλάττουσιν om. F. Κ. 5. 
» Ἴ ἀποχωρεῖν F. ὑπο- ἡ δηΐδ πρὸς ον. F.v. 

χωρεῖν Ὑ .Ο. ἀναχωρεῖν ν. σον 
4 ἅμα om. Ἐςν. prak 
᾿ φῷ} τὸ ν. " — των ἔ, 

3Κ2 



868 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣΊ] οκ. ΧΧΥ. 
* —8 “ , " Ἁ ͵ὔ 

γὰρ τούτων οἱ χρηστοὶ τῶν πονηρῶν περίεισιν. εἰ δὲ μή, 
͵΄ ͵ ἃ “ ͵) » 7) 

λέλυται πάντω, ἀνέωκται, “συγκέχυτωι, τῶν πονηροτώ- το 
Ν ᾿ δ 7 ε 7 d * 

φδοτῶν κωὶ ἀναϊιθεστάτων ἡ πόλις “γίγνετωι. φερε γὰρ 
»-»- " ᾿ " . — Ψ Ν 

πρὸς θεῶν, εἰ "“ εἷς ἕκαστος τῶν ἐν τῇ πόλει τὴν ᾿Αριστο- 

γείτονος 'τόλμαν καὶ ἀναισχυντίαν λαβών, καὶ διωλογε- 
: “ ε΄ 7 «“ * ΄ 

σάμενος ταῦθ᾽ ὥπερ οὗτος, ὅτι ἔξεστι καὶ λέγειν καὶ ποι- 
» ⸗ —2* ͵7 ͵) ᾽ ὃ ΄7 

εἰν μέχρι παντὸς ὃ τι ἂν βούληταί τις ἐν δημοκρατία, τς 
», »Ἥ »͵ 7 ἢ δά ε -»“ -.΄“ ᾽ “ 

εὔνπτερ τοῦ ποιὸς τις εἰνῶ! ὄξει ὁ ταυτῷ ποίων ὀλίγω- 
͵ * Ma) * 7 ᾽ ᾿ Ν 

ρῆση, καὶ οὐδεὶς ἐπ᾽ οὐδενὶ τῶν ἀδικημάτων εὐθὺς ᾿ αὐτὸν 
ε 

κ 
— 

φΦ ἃ »μεν ᾽ * δ βὲὶ ξ Ν * -“ ΄ς ἐγ. ὁ 
31“ ὡποκτείνει" εἰ ταυτῷ Θιωνοηθεὶς ὁ μή λώχων τῶ λαχόντι 

——— Ν θὴ * θέ ᾽ — 

καὶ ὁ μὴ χειροτονηθεὶς τῷ χειροτονηθέντι ἐξ ἴσου ζητοίη εἷ- 
“Ἢ »" "ν ἐς ε Ν ΄ Ν ᾿ 

γώ! καὶ τῶν αὐτῶν μετέχειν, καὶ ὅλως μὴ νέος, μὴ πρεσ'Ξ 20 
* ἄ » ἯΝ Ἂ»“ 

βύτερος τὼ προσήκοντω πράττοι, ὠλλὼ πᾶν τὸ τεταγμένον 
᾽ 7 -« ᾽ -“ Ν ε * 7 
ἐξελάσας ἕκαστος ἐκ τοῦ βίου τὴν ἰἑαυτοῦ βούλησιν νό- 

» 7 7 ,»Ὕ] ε 7 " * " 

μον, ὠὡρχῆν, πάνθ ὑπολωμβάνοι" εἰ τῶυτῶ ποίοιμεν, ἔστιν 
5 ῃ δ 7 3." “Ὁ σθ 7 δέ ΄ς ͵Ζ — 

ἔτι "τὴν πόλιν οἰκείσθωι; τί δέ; τοὺς νόμους κυρίους εἷ- 1:5 
7 2 “ἢ 

νῶι; πόσην δ᾽ ἂν οἴεσθε βίαν καὶ ὕβριν καὶ παρανομίαν 
2 ε 7] " 7 "Ὁ ᾽ὔ X ε ΄ * — 

ἐν ἁπάση τῇ πόλει καθ᾽ ἑκώστην τὴν ἡμέρων γίγνεσθαι 

καὶ βλωσφημίαν ἀντὶ τῆς γὺν εὐφημίας καὶ τάξεως; 
"»" “ἃ ε * 7 ε .- ἂῳ κ᾿ 

32 καὶ τί δεέϊ λέγειν ὅτι τόϊς νόμοις ἅπαντα κοσμεέίιται καὶ 
-“ 7 ͵ ᾽ ὟΕῚ * Ν 7 357 

τῷ τούτοις πείθεσθαι; ἀλλ᾽ ὑμεῖς αὐτοὶ πάντων ὥρτι κλη- 778 
΄ ᾿ 6 ⸗ R * εἶ 1)" « * 

ρουμένων ᾿Αθηνωίων, καὶ πάντων εὖ οἶδ᾽ ὅτι βουλομένων 
᾿ * 2 “ 7 7 εν 

εἰς “τοῦτο λαχεῖν τὸ δικαστήριον, μόνοι δικάζεθ᾽ ἡμῶν. 
δ X Ἂ .“ 2 7 δ ΡῈ ͵ * X 

ἰὼν τί; οτι ἐλάχετε, εἰτ ἀπεκληρώθητε" ταῦτω δὲ οἷς 
͵ ΄ Ἷ - ΩΣ » Ἂς ΕΣ νόμοι λέγουσιν. εἶθ᾽ ὑμέϊς αὐτοὶ κατὰ τοὺς νόμους εἰσ-- 

ς συγκέχυται] ὃ βίος συγκέχυται Κ ἀποκτείνει] ἀποκτείνηι V.O. et 
k. οἵ γρ. 8. correctus ν, ἀποκτενεῖ F.k.et pr.v. 

4 γίγνεται] μεστὴ γίγνεται Κ' ’ 1 ἑαυτοῦ] ἑαυτῶν V. 
ς εἷς om. F.S.O.v. τῇ ἔτ, om. 8. Υ. Κ᾿ 
— ἢ τὴν om. Εἰ v. 
τλμάνγ τῶμαν Ἐ. Ὁ τοῦτο} τουτὶ F. k. v. Β παντὸς] τινὸς Εἰ v. » 7] ἘΠ 

" δόξε] δόξῃ Ε.Ὺ.Ο. Κι ν- δ] γὰρ Βα ίοον, 
ἱ αὐτὸν om. F. 



J 

Ρ.778, 779. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΊΤΟΝΟΣ Α. 869 

δ ἐληλυθότες τὸν παρὰ τοὺς νόμους. λέγειν ἢ πράττειν. τι βι- 
' αἷἵόμενον λαβόντες ἀφήσετε; καὶ οὐδεὶς ὑ ὑμῶν χολὴν οὐδὲ 

᾿ ὀργὴν ἔχων φανήσεται ἐφ᾽ εἷς ὁ βδελυρὸς καὶ ἀναιδὴς ἄν- 
ο΄ φφθρωπος “οὑτοσὶ βιάζεται τοὺς νόμους; ὅς, ὦ μιαρώτατε ιο 
β πάντων τῶν ὄντων ἀνθρώπων, "κεκλειμένης ἵσοι τῆς 

᾿ "παῤῥησίας οὐ κἰγκλίσιν οὐδὲ θύραις, ἃ καὶ παρανοίξειεν 
ἄν ὍΝ ἀλλὰ τοσούτοις καὶ τηλικούτοις ———— καὶ 

τούτων παρὰ τῇ "θεῶ κειμένων, i⸗ τὸ ἐντὸς " τούτων βιάζ᾽ "ϑ 
καὶ προσέρχῃ πρὸς ταῦτ᾽, ἀφ᾽ ὧν ἀπελαύνουσί σε οἱ νό- 

; * ἀπεσχοινισιμένος πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει δικαίοις, 

γνώσεσι "δικαστηρίων τριῶν, "ἐγγραφῇ θεσμοθετῶν, ὁ ἮΝ 

— τῇ τῆς “βουλεύσεως, ἣν αὐτὸς διώκεις, “ γρα- 
φ', " μόνον οὐχ, ' ἁλύσει σιδηρᾷ, ξὑποδύει παρὰ ταῦτα :ο 

᾿ καὶ διασπῶς, καὶ προφάσεις "πλάττων καὶ ψευδεέϊς 
35 αἰτίας συντιθὲὶς τὰ κοινὰ ᾿δίκαί ἀνατρέψνειν οἴει. καὶ 

μὴν μέγα καὶ σαφὲς ὑμῖν ἐρῶ παράδειγμα, ὅτι ταῦτ᾽ 
οὐδὲ καθ᾿ ἕν προσήκει παριδεῖν. εἰ γάρ τις αὐτίκα δὴ εις 

μᾶλα εἴποι ὡς ἐκ τῶν νεωτάτων ἢ τῶν πλουσιωτάτων ἢ 
τῶν λελειτουργηκότων ἣ τῶν τοιούτων ἢ τινὸς μερῶν, ἀφορί- 
σᾶς, τοὺς λέγοντας εἶναι δεῖ, ἀποκτείναιτ᾽ ἂν αὐτὸν εὖ 

ἶ οἶδ᾽ ὅτι, ὡς καταλύοντα τὸν δῆμον. καὶ δικαίως ἂν 

᾿ς βότουτο ποιήσαιτε. καὶ μὴν ὅ τι βούλεσθε τούτων ἧττόν 779 

υ ἀν) ἷο γι 8. — “Ὁ Ἐὰν. 

— — κεκλιμένης S. κε- —* "οὶ μά... 

Ἄθβϑαν Υ. πυροῦ μώη, Ἐ.Κ. k. quod —— οἰκου τι μὴ 

5 ψαβῥησίας] ἐξουσίας 8.0.0. 3 ——— 
Υ εἰς---βιάζῃ in γρ. 8. — λον δηρὸν 

" τούτων} τούτῳ 5. ᾿ 

——m ùŸÂù —— — * 
3138 



870 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣῚΊ Οκ. ΧΧΥ. 

» δι 7 ἵν Μ » φΦφ 1 ἢ » m »" " — 

ἐστι δεινόν, ἢ εἴ τις, ἐξ ὧν ' οὗτός ἐστι " μερῶν, εἴποι τοῖς 
* Ψ» Ὦ * * Ἵ — 4 ͵ 

βιαζομένοις ἐξεῖναι " λέγειν, ἢ τοῖς ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου, 
Ν — 7 ͵ X * »" ᾽ 

ἢ τοῖς ὧν “ἀπέκτεινεν ὁ δῆμος τοὺς πατέρας, ἢ τὸς ἀπο- 

δεδι ἔγοις ἄ λαχοῦσιν, ἢ τόϊς ὀφείλουσι τῷ ἐθοκιμασμένοις ἄρχειν λώχοῦσιν, ἢ τόϊς ὀφείλουσι τῷ 5 
»"“ 7] ᾿ Ν, * 7 

δημοσίῳ, ἢ τοὶς καθάπαξ ἀτίμοις, ἢ τοις πονηροτάτοις 
ΝΡ 7 Ν » Ἢ 7 Ν, * 

47 καὶ Ῥοῦσι καὶ δοκοῦσιν" πάντα γὰρ ταῦϑ' ὑπάρχει Τούτῳ, 
* * 7 δι ᾽ ξ΄ 5 7 

καὶ πρόσεστι τοις οἷος οὑτός ἐστὶ τήν φύσιν. εγὼ γάρ, 
J "ν δ » 9 »“ —F 5 ——6 Ν 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, νομίζω μὲν αὐτὸν καὶ ἐφ᾽ οἷς "νυνὶ το 
—8 d * » * * »“ ἵν. * 

ποιεῖ δικαίως ἂν ἀποθανεῖν, πολὺ μέντοι μῶλλον, ἤ οὐδέν 
- δ ων ΠῚ ᾽ Ν 5. Ὁ — 

γε ἧττον, ἐφ᾽ οἷς δηλός ἐστι ποιήσων, εἰ τὴν παρ᾽ ὑμῶν 
μ ΄ — Ν —  ὧδ Ν ΄ “ Ν 38 ἐξουσίαν λήψεται καὶ καιρόν" ὃ μὴ γένοιτο. ὅ καὶ θαυ- 

— « »"» 2 2 Ν 2 
μαστὸν ἐστίν, εἰ τὶς ὑμῶν ἄγνοει ὁτί ἐπὶ μὲν κωλὸν ἡ 

Ν »"Ὕ» " » 3 7 

χρηστὸν ἢ τῆς πόλεως ἄξιον πρῶγμα οὐδὲν οὗτός ἐστι τῇ 
& ὔ 7 * 7 

χρήσιμος (μὴ γάρ, ὦ Ζεῦ καὶ θεοί, τοσαύτη σπάνις ἀν- 
* * -“ — »" 

δρῶν γένοιτο τῇ πόλει, ὥστε παρὼ ᾿Αριστογείτονος τῶν 
» δεν ὧδ Ἢ 7 

καλῶν τι ποιήσασθαι)" ἐφ᾽ ἃ δ᾽ ἂν καὶ χρήσαιτό τις 

γύτῳ θηρίω, ἀπεύχεσθαι τοῖς θεοῖς μὴ γενέσθαι δέϊ. εἰ :ο τοιούτῳ θηρίω, ἀπεύχεσθωι τοῖς θεοῖς μὴ γενέσθαι δέϊ!. εἰ 
1 — —— “ ᾿ 

δ᾽ ἄρω ᾿ συμβαίη, μεέϊζόν ἐστιν εὐτύχημα τῇ πόλει ἀπο- 
* * ΄ 3 * — * 
ρῆσωι τοὺς βουλομένους ἐξαμαρτεῖν, δὲ οὗ τοῦτο ποιήσου- 

ὮΝ * 5 ΄ ⸗ Ὶς 

39 σιν, ἢ τοῦτον ἀφειμένον αὐτοῖς ἕτοιμον ὑπώρξαι. τί γὰρ 
F ⸗ 7 "7 7 δ ⸗ 9 -“ ΠΡ τ. * ΄ ΕΝ 

οὗτος ὀκνήσειεν ἄν, ὦ ὠνθρες ᾿Αθηναῖοι, “τῶν ἀγηκέστων ἢ 
"»" "» Ἢ “ ἃς τὴς 

δεινῶν, ἄνθρωπος μιαρὺς καὶ πατρικῆς ἔχθρας πρὸς τὸν 2:5 
δ ΠΣ ᾽ -“ ε ἈΝ ΄ 

δῆμον ἀνάμεστος ; τίς δ᾽ ἂν ἄλλος "μᾶλλον, ὅ μὴ γέ- 
ΠῚ ΄ X » 7 ᾽ 

4ονοίτο, ἡ) ἀνατρέψειε τὴν πόλιν, εἰ λάβοιτ᾽ ἐξουσίας; οὐχ 
« »ν ς, * “ ) »" " ΝΜ 

ὁρῶτε ὅτι τής φύσεως αὐτοῦ καὶ "τῆς πολιτείας οὐ λογισ- 

᾿ οὗτός ἐστι ἐστὶν οὗτος Ἐς v. Τ᾿ τοῖς om. S.V.O. τούτοις rec. k. 
τὶ μερῶν} μέτρων O. . δ γυνὴ] γῦν Εἰ v. 
ἢ λέγειν λέγει V.O. ἱ συμβαίη] συμβαίη τι γρ. 8. 
o ἀπέκτεινεν ὁ δῆμος ὁ δῆμος ἀπ- υ τῶν] ποιῆσαι τῶν γρ. S. 

ἔκτεινε F. k. ν. Χ μᾶλλον om. k. 
Ρυοὖσ, καὶ δοκοῦσι] δοκοῦσι καὶ Υ ἀνατρέψειε] πᾶσαν ἀνατρέψειε 

οὖσι 8. V. O. 2 τῆς post καὶ om. S. V. 
————— 



Ρ. 780. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΊΤΟΝΟΣ Α. 871 

μὸς οὐδ᾽ αἰδὼς οὐδεμία, ἀλλ᾽ ἀπόνοια ἡγεται; μᾶλλον 
δ᾽ ὅλον ἐστὶν ἀπόνοια ἡὶ "τούτου πολιτεία; ἢ μέγιστον 
εγρδοθεαρρρμ δά ἔχοντι κακόν, δεινὸν δὲ καὶ χαλεπὸν 780 
ὑπᾶσι, “πόλει δ᾽ οὐκ “ἀνεκτόν. ὁ γὰρ ἀπονενοημένος 

ἅπας αὑτὸν μὲν ' προεῖται καὶ τὴν ἐκ λογισμοῦ σωτηρίαν, 
ἐκ δὲ τοῦ —— καὶ — ἐὰν ἄρα σωθῇ, 5 

41 σώζεται. τίς ἄν —— — τὰ τῇ πα- 
ἜΜ ονν" ταύτη συνώψειε; τίς κοὐκ ἂν εἰς ὅσον 
δυνατὸν ᾿ φεύγοι, καὶ τὸν ἔχοντα " ταύτην ἐκποδὼν ποιή- 

σαῖτο, ἵνα " μηδ᾽ ἄκων " αὐτῇ ποτὲ περιπέσῃ; οὐκ ἀπο- 
γοίας, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοὺς ὑπὲρ πατρίδος ουλευο- το 

μώους δῆ ζπεῖν Ῥὅτῳ κοινωνήσουσιν, ἀλλὰ νοῦ καὶ φρε- 

γῶν ἀγαθῶν καὶ προνοίας πολλῆς. ταῦτα μὲν γὰρ εἰς 
εὐδαιμονίαν ἄγει πάντας — * —— δέ, οἷ τῶ- 

4ντον ἀπελθεῖν δῇ. θεωρεῖτε δὲ μὴ πρὸς τὸν ἐμὸν λόγον, i 

ἀλλ᾽ εἰς "ἅπαντα τὰ τῶν ἀνθρώπων "ἔθη βλέποντες. εἰσὶ 

ταῖς πόλεσι πάταις βωμοὶ καὶ νεὼ πάντων τῶν θεῶν, ἐν 
δὲ τούτοις καὶ ΤΙρονοίας ᾿Αθηνᾶς ὡς " ἀγαθῆς καὶ μεγά- 
λης θεοῦ, καὶ παρὰ τῷ ̓ Απόλλωνι ἐν Δελφοῖς κάλλι- 

στὸς καὶ μέγιστος νεὼς εὐβὺς εἰσιόντι εἰς τὸ ἱερόν, ὃς ὧν 10 
θὼς καὶ μάντις "κατ᾽ ἀμφότερα οἶδε τὸ βέλτιστον" ἀλλ᾽ 

ἱ 43 οὐκ ἀπονοίας οὐδ᾽ ἀναιδείας. καὶ δίκης γε καὶ εὐνομίας 

5 τούτου] τούτων O. π᾿ ταύτη» αὐτὴν V. καὶ 
aA⸗] καὶ πᾶσι 5.0.0. 5 μηδ᾽} μηδ᾽ ἄν ἱκ, 
ς ᾳόλει] τῇ πόλει k. 9 αὐτῷ F. εἰ γρ. Υ. k. 
ὁ οὐκ οὐδ᾽ γρ. 0. Ῥ ζτῳ) ὕτωςν 
“ ἀνεκτὸν} ἀνεκτέον ν. ——— 
Γ προεῖτα,Ἶ προσίεται ἵκ, : τούτων Υ, 
ξ ταραλόγου — ΤῸΝ " ἅπαντα πάντα F. v. 
δ ἂν post τίς om. ν. τ ἤθη om. Ὁ, 
᾿ ταύτῃ συνάψειεἾ τούτῳ ἐπιτρέ- “" καὶ μεγάλης} μεγάλης 

ψεε ἘΠ ν. καὶ F.kx.v. 
Χ οὐκ δ' οὐκ F. O. k.v. * κατ᾽ ἀμφότερα om. O. ἴῃ γρ. 
᾿ φεύγοι] φύγοι F. V. Ο. Κι ν. habet 8. in margine V. 



872 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣῚ] Οκ. ΧΧΥ, 
— * — * - —X ͵ὔ 

καὶ αἰδοὺς εἰσὶ ᾿ πᾶσιν ἀνθρώποις βωμοί, οἱ μὲν καλλι- 
"ἡ ὦ ͵ ᾽ »»" “ - ε 7 ν "» * 

στοῖ κωὶ ὠγιωτῶτοι ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ εκάστου καὶ τὴ φύ- 
ε Ν ᾿ -“ » » “ — * * * 

σει, οἱ δὲ τ καὶ κοινή τοῖς πᾶσι τιμαν ἱδρυμένοι ἀλλ :5 

οὐκ ἀναισρρυτίας οὐδὲ συκοφωντίας οὐδ᾽ ἐπιορκίας οὐδ᾽ 

"ἀχαριστίας, ἃ πάντω τούτῳ A 

4 Οἶδα τοίνυν ὅτι τὴν μὲν ὀρὸν καὶ δικαίαν ὁδὸν τῆς 
5 F ἀπολογίας οὗτος φεύξεται, ἔξωθεν δὲ κύκλῳ περίεισι λοι-᾿ 

7 ε ἃ Ψ 

δορούμενος καὶ διαβάλλων καὶ ὑπισχνούμενος κρινέϊν, εἰσ-- 781 
᾿ «δῷ δι», “ 4 " δὲ δ. »ν 
ἄξειν, παραϑῶσειν, " τὰ τοιαῦτω δή. ἔστι δὲ πάντ᾽ αὐτῷ 

Ων ». ε * ᾽ »» 3 7 Ν 

ταῦτα, ἐάνπερ ὑμεέϊς ὀρθῶς “ ἀκούητε, ἀδόκιμω. τί γὰρ 
— * » 7 Ν, 

οὐκ ἐξελήλεγκται τούτων ἐπὶ πάντων πολλάκις; καὶ τῶ 5 
2 3 * * ε ἯΝ 

45 μὲν ἄλλω ἐάσω" ἀλλ᾽, “᾿Αριστογεῖτον, ἑπτὼ γραφὰς 

κέκρικάς με, τὸῖς ὑπὲρ Φιλίππου τότε πράττουσι σαυτὸν 
»ἢ 7 ἔ ει 

μισθώσας, “καὶ εὐθύνως διδόντος δὶς 'κατηγόρησας. καὶ 
⸗ ᾿ * * “ἥΜ 

Αδράστειαν ὅ μὲν ἄνθρωπος ὧν " ἔγωγε προσκυνῶ, καὶ 
* * θ » πυ δ νν ξ τῶν —— δ ᾽ * * ἔχω τοῖς θεός καὶ 'πᾶσιν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῖς το 

; —X 2 ᾽ ᾽» δὰ 

σώσασί ἔμε ' πολλὴν χάριν" σὺ ἡ δ᾽ οὐδὲ πώποτε οὐδὲν 
. ΄ 5 — — — λους 
ἀληθὲς λέγων ἐφάνης, ἀλλ᾽ ἀεὶ συκοφαντῶν ἠλέγχου. 

: 632 ἥν. ὦ 4 ἢ ΠΝ 7 7 7 ᾿"ἁ ὅν 
40 εὡν οὖν " ὠκύρους τοὺς νόμους οὑτοι ποιήσαντες ὠφωσί σε 

: "»“ὦ“ ᾽ * * —2 * J 

τήμερον, νῦν με ἐξελέγξεις; “περὶ τοῦ; σκοπέτε γὰρ" 
« διὸ. ἃ “ * 2 22 

Ρούτωσί. δύο ἔτη βιάζετωι λέγειν οὗτος οὐκ ἐξὸν αὐτῷ, 

Υ πᾶσιν] ἅπασιν P. k. ν. ἱ πᾶσιν) ἅπασιν F. ν. 
οὶ Κ με 8. k. ceteri ἐμέ κ — 3 — J— με Ω σθΘ ΤΊ , 

5. καὶ κοινῇ] καὶ κοινῆι Ὗ. καὶ ———— ** Ρ ponuni 
— * E. O. Κι ν. καὶ νόμῳ κοινοὶ καὶ πιὰ. 
ρ. Ἐ, 5. τὴ δ' οὐδεπώποτε οὐδὲν Κ. οὐδεκώ- 
—2** ἀχαριστείας 8. ν. ποτε δ᾽ οὐδὲν 8. Ὁ ὀὐεόκυτέ οὐδὲν Ὑ- 
Ὁ τὰ τοιαῦτα δή ὁτη. Κ. et pr. ὁ 5. X ᾿ 

Υ. in γρ. habet 8. ὡς ρῶν — οὐδὲν V. Ὁ. δὲ πώποτε 

ς ἀκούητε) ἀκούσητε F.V.O.v. 12 * * 

Δ’ Αριστογεῖτον) ἀριστογείτων F. ἀκύ —— — 
8. οἴ pr. v —s 

ὁ καὶ ὁπ). S. 
[ κατηγόρησας} κατηγορήσας k. 
μὲν ἄνθρωπος] ἄνθρωπος μὲν ν. 

" ἔγωγε] ἐγὼ Κ. om. S. ᾿ 

9 περὶ τοῦ om. pr. k. περὶ τούτων 
v. et correeti 8S.k. οἱ F. Υ. 

Ρ οὑτωσί οὕτως pr. 5 



ΡΨ ΎΥ ὙΠ ΨΥ 

Ρ.78ι:, 82. ΚΑΤᾺ ἈΡΕΞΣΤΟΓΕΊΤΟΝΟΣ Α. 873 

ἀλλὰ λέγει γ᾽ ὅμως. ἔπειτ᾽ ἐν τούτοις τὸν μὲν ταλαί- 

πῶρον Φωκίδην καὶ τὸν 'χαλκοτύπον τὸν ἐκ Πειραιῶς 

καὶ τὸν ̓σκυλόδεψνον, καὶ ὅσων ἄλλων κατηγόρηκε παρ᾿ 
47 ὑμῖν, εἶδεν ἀδικοῦντας τὴν πόλιν, ἐμὲ δ᾽ οὐχ ἑώρα τὸν :ο 

ῥήτορα, ᾧ ἐπολέμει, οὐδὲ τὸν Λυκοῦργον, οὐδὲ τοὺς ἄλ- 

λοὺς, περὶ ὧν αὐτίκα δὴ τὰ πολλὰ ἐρεῖ. καὶ μὴν κατ᾽ 

᾿ ᾿ ἄξιός ἐστ᾽ ἀπολωλέναι, τοῦτο μέν, εἴ τι καθ᾽ 

ἡμῶν ἔχων 'ἀδίκημα δεικνύναι ἡμᾶς " μὲν "ἠφίει, ἐπὶ δὲ 
τοὺς ἰδιώτας ἐπορεύετο, τοῦτο δ᾽, εἰ μηδὲν ἔχων ἕνεκα τοῦ 15 

48) παρακρούσασθαι: καὶ φενακίσαι ὑμᾶς ταῦτ᾽ ἐρεῖ. εἰ 
τοίνυν ἄρα καὶ "τοιοῦτός τίς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ πόλει, 

οἷος ἐκ παντὸς τρόπου τὸν κρινοῦντά "τινας καὶ συκοφα»- 

τήσοντα ζητεῖν, εἰ δὲ δικαίως ἢ ἀδίκως μηδὲν φροντίζειν, γ82 
"οὐδένα ἂν ἧττον εὕροι χρήσιμον “ὄντα ἢ τοῦτον ἑαυτῶ. 

ὁ διὰ τίς ὅτι τὸν κατηγορήσοντα τῶν ἄλλων καὶ πάντας 

οἰ κρινοῦντα αὐτὸν ἀνεξέλεγκτον ὑπάρχειν δὲϊ, ἵνα μὴ διὰ 
: Ἔ , ͵ ς᾽ ’ Ν “ἦν ᾿ " 

τὴν τούτου πονηρίαν ᾿αποφευγωσιν ἐκείνοι. τούτου δ᾽ οὔτες 

πλειόνων οὔτε μειζόνων ἁμαρτημάτων οὐδεὶς μᾶλλόν ἐστι " 
49 μεστὸς ἐν τῇ πόλει. ἱτί οὖν οὗτός ἐστι; κύων νὴ Δία, 
φασί τινες, τοῦ δήμου. “ποδαπός, οἷος, οὺς μὲν αἰτιῶ- 

τάι λύκους εἶναι, μὴ δάκνειν, ἃ δέ φησι φυλάττειν πρό- 
βατα,, αὐτὸς κατεσθίειν. τίνα "γὰρ τῶν ῥητόρων οὗτος το 

εἴργασταί τι κακὸν τοσοῦτον, ἱἡλίκον τοὺς ἰδιώτας, περὶ 
4 7 γὰρ ν. " τρας} τινα 5.0. 
τ χαλκοτύκον Ο(Κιν, νυὶρ. χαλ- Ὁ οὐδένα] οὐδὲν ν. 

κότυπον. ς ὄντα om. F.k.v. 
4. σκυλόδεψον) σκυλοδεψὸν Κ. ὁ διὰ τί οἴῃ. S. 
ἱ ἀδίκημα οὔ, k. ς ἀκοφεύγωσιν͵ διαφεύγωσιν Ἐ. 
" μὲν ον, ν, ἊΣ 
Ἀ ἠφίει} ἀφίει k. [τ τίς Οὔὔἵ., 
Υ παρακρούσασθαι καὶ φενακίσα: Κ τυδαπόςἾ ποταπός σογγοοίι5 k. 

ὑμᾶς] φενακίσαι ὑμᾶς καὶ παρακρού- ὠὠ ΑἜἈ" γὰρ] γὰρ δὴ ἱκ, 
σασθαι ἵκ.  ἡλίκω ὅσον Κ, ἡλίχον ὅσον V. 



874 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ]) Οκ. ΧΧΥ, 

ὧν "ψηφίσματα ᾿γρώψας ἑάλω; τίνα δ᾽, ἐξ οὗ "γῦν 
πάλιν λέγει, κέκρικε ῥήτορω;; οὐδένα. ἀλλ᾽ ἰδιώτας πολ- 
λούς. ἀλλὼ μὴν τοὺς γευομένους κύνας τῶν προβάτων τς 

κατακόπτειν φασὶ δεῖν, ὥστ᾽ οὐκ ἂν φθάνοι κατακοπτό- 

φομένος. " οὐδέν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, χρήσιμός ἐστιν ὧν φη- 
σίν, ἀλλ᾽ οὗτος πρᾶγμ᾽ ἑώρακε μιαρὸν καὶ ἀναιδές. λοι- 

δορούμενος γὰρ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καὶ προπετῶς “ἅπασι :ο 

προσκρούων, ὧν ἂν ἐκ τούτων Ρ ἁθρόους πάντας ὑμᾶς ἐκεϊ 

παρωκρούσηται, τούτων καταβὰς καθ᾽ ἕνα ὑμῶν “παρ 
ἑκάστου δίκην λωμβάνει συκοφαντῶν, " αἰτῶν, εἰσπράτ- 

τῶν "ἀργύριον. οὐχὶ μὼ Δία ἱτοὺς "λέγοντας (οὗτοι 
Ἃ ΠΝ » ΄ ᾽ * 

"μὲν γὰρ ἐπίστανται τούτῳ " διαβαπτίζεσθαι) ἀλλὰ 15 
& ἰδ' * R X 2 7 Ἢ ") δὲ — * 

τοὺς ἰδιώτως καὶ τοὺς ἀπείρους" ἴσωσι δὲ οἱ πεπ᾿ληγ μένοι. 
Ε] δῆς Ν * Ἁ - ε 

51 ἀλλῶ γῆ Δίω ταῦτα μεν οὕτως ἔχειν ὁμολογήσετε, χρή- 
») "“ὦψ΄ μ “ἢ 7 * 

σιμον δ᾽ ἄνθρωπον τῇ πόλει κρίνειν, ὦστε "πάντα ταῦτα 
-“» 5 Ψ » 

παριδόντας δὲϊν αὐτὸν σώζειν. ἀλλ᾽ ὧν δ ἔργῳ πεῖραν εἰ- 783 

λήφατε, "ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, μηδέποτ᾽ ἐκ λόγου ταῦτα 
“σκοπεῖσθε. οὗτος ὑμῖν οὐχὶ προσῆλθε πέντε ἐτῶν, ὧν ἐτι- 

52 μήθη μὴ λέγειν αὐτῷ. τίς οὖν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ τοῦτον 

ἐπόθησε; τί τῶν τῆς πόλεως ἐλλειφθὲν διὼ τὴν ἀπουσίαν ς 

Κ ψηφίσματα] τὰ ψήφίσματα 
κ, ψήφισμα Ἐ.Ο.Κιν. οἵ γρ. S. V. 

ἱ γράψας ἑάλω] γράφων ἑάλωκεν 
F. Ο. ν. qui totum hoc περὶ----ά- 
λωκεν infra ponunt post πολλούς, 
suffectis post τοὺς ἰδιώτας his οὺς 
συκοφαντῶν περιέρχεται : que pro- 
nomine τούτους ἃ principio aucta 
habet etiam γρ. 8. 

τῇ γῦν πάλιν] πάλιν νῦν F. Καὶ v. 
n οὐδὲν} οὐδὲν γάρ F. v. 
9 ἅπασι] πᾶσι Κ, 
Ρ ἁθρόους V. ceteri ἀθρόους. 
4 παρ᾽ ἑκάστου οτη. Κ. 

᾿ αἰτῶν, εἰσπράττων] εἰσπράττων 
αἰτῶν Ὑ.Ο.Κιν.. 

5. ἀργύριον] ἀργύρια F. 
t τοὺς οἴῃ. Ο. - 

u λέγοντας] λέγοντας οὔ F. v. 
x μὲν om. Εν ν. 
Υ διαβαπτίζεσθαι} συνδιαβαπτί- 

ζεσθαι Kk. ν. οἶμαι συνδιαπληκτίζε- 
σθαι margo v. 

5. πάντα ταῦτα] ταῦτα πάντα 
Κι ν. 

ἃ ἔργῳ] ἔργων P. 
Ὁ Ὧ, om. k.v. 
ς σκοπεῖσθε) σκοπεῖτε F. v. 



»».ΕἜἘ). ἼὙΨ ΞΟ... 

ναΐννν'. 

ν. 784, 784. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Α. 875 

εἶδε τὴν τούτου, τί δέ, ἀφ᾽ οὗ νῦν λέγει, βέλτιον “ γεγονός ; 
ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ τοὐναντίον, ὃν μὲν οὐ προσήει χρόνον 
ὑμῖν, ἀναπαύσασθαι τῶν κακῶν ἡ πόλις ὧν ἅπασιν οὗ- 

τὸς παρέϊχεν, ἀφ᾽ οὗ δὲ πάλιν δημηγορεῖ, ——— 
λόγους στασιώδεις καὶ ταραχώδεις ἐ ἐν ἁπάσαις 'ἀεὶ τάϊς το 
ἐκκλησίαις λέγοντος τούτου. 

53 Βούλομαι τοίνυν καὶ παρακινδυνευτικοῦ τινὸς ἅψασθαι 
λόγου καὶ διαλεχθῆναι τοὺς διὰ ταῦτα φιλοῦσιν αὐτόν᾽ 

οὺς ὁποίους μέν τινας χρὴ "νομίζειν, αὐτοὶ σκοπεῖσθε, ἐγὼ 
δ᾽ οὐδὲν ἂν εἴποιμι, πλὴν ὅτι γ᾽ οὐ σωφρονοῦσι προσνέ- ις 

ἰδάμοντες αὑτοὺς τούτῳ. τῶν μὲν οὖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ νῦν 
ὄντων ὑμῶν οὐδέν εἶναι τοιοῦτον τίθεμαι" καὶ γὰρ δίκαιον, 
"ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ καλὸν καὶ συμφέρον οὕτω καὶ 
λέγειν ἐμὲ καὶ φρονέϊν περὶ ὑμῶν. ἐκ δὲ τῶν ἄλλων πο- 
λιτῶν, ἵν, ὡς εἰς ἐλαχίστους τὴν βλασφημίαν ᾿ἀγάγω, :ο 

55 τὸν μαθητήν, εἰ δὲ βούλεσθε, τὸν διδάσκαλον αὐτο, Φι- 

λοκράτην. τὸν Ἐλευσίνιον, μόνον εἶναι τοιοῦτον τίθεμαι, 

Κούχ, ὡς ' οὐχὶ πλειόνων ὄντων (ὥφελε γὰρ μηδεὶς ἄλλος 
᾿Αριστογείτονι χαίρειν) ἀλλ᾽ ὃ καθ᾿ ὑμῶν ὡς ὄνειδος ὀκνῶ τς 
λέγειν, Ἢ οὐδὲ τῶν ἄλλων πολιτῶν δίκαιός εἶμι. δημοσία 
κατηγορεῖν" εἶτα καὶ ταὐτὸ ποιήσει καὶ πρὸς ἔγα Ῥ θεὲς 

᾿ φδὸ λόγος. τὸ μὲν οὖν ἐξετάζειν ἀκριβῶς οἷον ἀνάγκη τὴν 
φύσιν " εἶναι. τὸν ᾿Αριστογείτονι χαίροντα, ἐάσω, ἵνα μὴ 
πολλὼ “καὶ βλάσφημα ἀναγκάζωμαι [ λέγειν καὶ ] δὲ- γ84 

ἐξιέναι. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο λέγω. εἰ πονηρός ἐστιν ᾿Αριστογεί- 
τῶν ἁπλῶς καὶ πικρὸς καὶ συκοφάντης καὶ τοιοῦτος οἷος 

— Ῥ.ν. — —— 
——— A 
—————— Ἐν. πὶ οὐδὲ} οὐδ᾽ ἐπὶ ἘΠΙκ, οὐδὲ δὴ ν. 
—— — — 

5 καὶ δηΐϊε βλάσφημα οι, F.v. 
ο —— Κι ν. Ρ [λέγειν καὶ) omM. Ἐ᾿ ν, 



876 [ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ] Οκ.ΧΧΥ, 
ε »“» ἄν 7 ὰ “, 

ὑπισχνεϊται, δίδωμι, συγχωρῶ, Φιλόκρατες, σοὶ τῷ τοι- 
͵ νι ἂψ ΑὔδιΣ τ ἃ — ΦΙΩΣ — οὕτῳ τὸν ὅμοιον σώζειν" τῶν γὰρ ἄλλων ἁπάντων καὶ ς 

4 ποιούγτων ἃ δὲϊ καὶ φυλαττόντων τοὺς νόμους, οὐδὲν "ἂν 
* ρον δ ΄ ᾽ δὲ 7 7 ᾽ 

57 πώρο τοῦτ οἰομωι γενέσθαι. εἰ δὲ κάπηλός ἐστι πονη- 

ρίας καὶ πωλιγκάπηλος καὶ μεταβολεύς, καὶ μόνον οὐ 
ζυγὰ καὶ σταθμὼ ἔχων "πάνθ᾽, ὅσα πώποτ᾽ ἔπραξεν, το 
» “ ͵ 3 * 

ἐπώλει, τί τοῦτον, ὦ μάταιε, ἀκονῶφ; οὔτε γὰρ μαγείρῳ 
μαχαίρας οὐδὲν ἐστ᾽ ὄφελος δήπουθεν, ἡ ἥτις μὴ —— 
οὔτε τῶ βουλομένῳ δὲ αὑτοῦ πᾶσι πράγματα καὶ κακὰ 

—— ὁ ταῦτ᾽ ἀποδωσόμενος συκοφάντης οὐδὲν ἐστι 
͵ οὐδ  ὐλλ αδδο νῷ ἃ. σι ἰδέ 

58 χρήσιμος. ἀλλῶ μῆν ὁτι τοιουτὸς ουτὸς ἐστιν, εἰθότι σοί τς 
ξ ᾽ 7 « 

φράσω. τὴν καθ᾿ Ἡγήμονος εἰσαγγελίαν μέμνησαι ὡς 
ἀπέδοτο" τὰς κατὼ Δημάδου γρωφὰς " οἶσθ᾽ ὡς " ἐξέλι- 

πεν. τὸν ἐλαιοπώλην ᾿Αγάθωνα ΝΝ ταυτὶ γὰρ "τὼ πρῴην) 
-“" — 

βοων “ καὶ κεκραγὼς καὶ ἰοὺ ἰοὺ, "πάντ᾽ ἄνω τε καὶ 

κάτω ποιῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ὡς δέον στρεβλοῦν, λώ- 20 
X ε ᾽ X ῳ Φι. “8.5 ἢ "7 *2 —2* 

βων ὁτιδήποτε, πώρων οτ᾽ ἠφίετο, ἀῴφωνος ἐγένετο. τῆν 

κατὼ Δημοκλέους εἰσωγγελίαν ἀνασείσας ποὶ “ἔτρεψεν; 

ἄλλω μυρίω, ὧν ἐμοὶ μὲν ἔργον ἁπάντων μνησθῆναι, σὺ 

δ᾽ “εὖ οἶδ᾽ ὅτι καὶ τὰ ἀντίγραφα αὐτῶν ἔχεις, ἐργολω- 25 

'σώσων ἢ πονηρὸς ἢ χρη- 
͵7 5 ἊΝ δ * δὲ »" X ΠΝ ε * δά »"5 δὲ 

στός; ἤ θιὼ τί; τῶν μὲν γὰρ ὁμοίων προθότης, τῶν δὲ 
“ ᾽ 3 ᾽ 7 ἈΝ ᾽ 

χρηστῶν ξἐχβρὸς ἐκ φύσεως καὶ γένους ἐστί πλὴν εἰ συ- 
κοφάντου τις καὶ πονηροῦ σπέρμω καὶ ῥίζαν, " ὡσπερανεὶ 

“Ὁ » »ν 7 ᾿ ξ Ν “ 

59 βὼν αὐτῷ. τίς οὖν ὁ τὸν τοιοῦτον 

4 ποιούντων) φρονούντων F. k. ν. Ὁ πάντ᾽ καὶ πάντ᾽ Κ. ν. 
τ ἄν om. pr. k. ς ἔτρεψεν) ἔστρεψεν Ὁ. 
5 πάνθ᾽ ἅπανθ᾽ K. 4 ἁπάντων) ἁπάντων ἐστὶ 5.0. 
t οὗτός ἐστιν} ἐστιν οὗτος F. v. 8". * 
υ οἶσθ᾽ εἶθ᾽ ν. dom. F. Κν. 
x ἐξέλιπεν] ἐξέλειπε S. k. — σώζων V. 
Υ ταυτὶ] ταῦτα ν. 8 ἐχθρὸς ἐκ Φύσεως] ἐκ φύσεως 
5 τὰ om. Εἰ k. v. ἐχθρὸς ν. 
Ἀ καὶ ante κεκρωγὼς om. F. v. ὡσπερανεὶ) ὥσπερ F. v. 



Ρ. 785. ὈΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Α. 877 

β γεωργός; ' οἴεται δῶν ὑπάρχειν τῇ πόλει. τοῦτο δ᾽ οὐ κα- 785 

λόν, ὦ ἄνδρες ̓Αθηναῖοι, νομίζω δὲ μὰ τοὺς θεὼς οὐδ᾽ 

ὅσιον" οὐδὲ " γὰρ τοὺς προγόνους ὑπολαμβάνω τὰ δικα- 

τ στήρια ταῦθ᾽ ᾿ὑμῖν οἰκοδομῆσαι, ἵνα τοὺς τοιούτους ἐν 

" αὐτός μοσχεύητε, ἀλλὰ τοὐναντίον ἵν᾽ ἀνείργητε καὶ κο-Ξ 

λάζητε καὶ μηδεὶς ζιλοῖ μηδ᾽ "ἐπιθυμὴ κακίας. 

όο. τἰϑυσκατώπαυστον δέ τι κινδυνεύει πρᾶγμ᾽ εἶναι πονη- 

μα. ὅπου "γὰρ ̓Αριστογείτων ἐπὶ τοῖς "ὡμολογημένοις 
κρίνεται καὶ οὐκ ἀπόλωλε πάλαι, τί χρὴ 

Φωῶν ἢ λόγειν; ὃς εἰς τοῦθ ἥκει πονηρίας, ὥστ᾽ ἐνδὲ- το 

δωγμένος ἤδη βοῶν, συκοφαντῶν, ἀπειλῶν οὐκ ἐπαύετο, 

τς δᾳ᾽ μὲν ὑμεῖς τὰ μέγιστα "ἐνεχειρίζετε — ὅτι 
ῤ ὑτῶ ἀἁ αἰτοῦντι οὐκ ἔδοσαν, οὐδὲ τῶν ᾿κοπρώνων 

ἂν ἐπιστάτας ἑλέσθαι φάσκων, οὐκ ἐκείνους ὑβρίζων, οὔ 

61 (ἐκείνοις μὲν γὰρ ἐξην μικρὸν ἀργύριον δοῦσι τούτω μὴ κι 

ἀκούειν ταῦτα), ἀλλὰ τὴν ὑμετέραν λρμιροτονίαιν. προπηλῶν 

κίζων καὶ τῆς ἑαυτοῦ πονηρίας ἐπίδειξιν ποιούμενος, τὰς 

δὲ κληρωτὰς ἀρχὰς σπαράττων, "αἰτῶν, εἰσπράττων ἀρ- 

γύριον, τί " κακὲν οὐ παρέχων; τὼ τελευταῖα δὲ ταυτὶ :ο 

πάντας εἰς ταραχὴν καὶ στάσιν "ἐμβαλεῖν ζητήσας, 

γράμματ᾽ ἐκτιθεὶς ψευδῆ, ὅλως δ᾽ ἐπὶ τῷ πάντων κακῷ 

πεφυκώς, καὶ πρόδηλος ὧν, ὅτι τοιοῦτός ἐστι, τῷ βίω. 

 δεσκοπετε γάρ. "εἰσὶν ὁμοῦ δισμύριοι πάντες ᾿Αθηναῖοι. 

τούτων ἕκαστος ἕν γέ τι πράττων κατὰ τὴν ἀγορὰν περί- 15 

νάπαι δῶν ὁτάρχω ὑπάρχων, ' δωχαμζετε) ἀοχυρζενον 8. 
ἐγχώρζετε Ἐ. 

* 

————— * ————— et cor· 
v. 

πὸ αὐτοῖς} τούτοις 8. μ7-΄ “τοῦ. πλωρ ΩΝ 
8 ἐπιθυμοῖ ν. πράττων ponunt 
5 γὰρ οἵα, F 5 κακὸν] κακῶν Ἐ' 
υ ] . ἐμβάλλειν 8. Ὑ.0Ὸ 
4 411 ἀδικήμασιν εἶναι *] ὁ ν. 

᾿ Βικν ᾿ εἰσὶν} ἐστὶν Ο 



ὃγ [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣῚ Οκ. ΧΧΥ. 
΄ »ἩἌ Ν ΄ * »Ἅ »“» ᾽ 

ἔρχεται ἤτοι γὴ τὸν Ἡρακλέα τῶν κοινῶν ἢ τῶν ἰδίων. 
ΕἸ ᾽ " Ψ ν δ ’' ᾽ν Ν 

ἀλλ᾽ οὐχ, οὗτος οὐδέν, οὐδ᾽ "ἂν ἔχοι δέξαι πρὸς ὅτῳ τὸν 

βίον ἐστὶ τῶν μετρίων ἢ " κωλῶν. οὐχὶ τῶν πολιτικῶν 

ἀγαθῶν ἐπ᾿ οὐδενὶ “τῇ ψυχῇ διατρίβει" οὐ τέχνης, οὐ γε- 786 
» » . " * — * 

ὠὡργίας, οὐκ ἄλλης ἐργασίας οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖται" οὐ 
7 ν᾽ ε 7, » * ν᾽ Ν — 

φιλανθρωπίας, οὐχ, ομιλίως οὐδεμιᾶς οὐδενὶ κοινωνεῖ" 
᾽ Ν 7 ὃ Ν “ ᾿ — Ψ ἀ Ν 

68 ὡλλὰ πορεύεται διῶ τῆς ὠγορῶς, ὠσπὲερ “ἔχις ἡ σκορ- 
» * ΄ -»“ ᾽ — »" 

πίος, ἡρκῶς τὸ κέντρον, ὥττων δεῦρο κάἀκέισε, σκοπῶν τίνι 5 
΄ Υ̓ ἊΝ, 

συμφορὰν ἢ βλασφημίαν ἢ κακόν τι προστριιψάμενος 
- ͵7 » ͵ ᾽ 7 ΓΞ * 6 

καὶ καταστήσας εἰς φόβον ἀργύριον " εἰσπράξετωαι. οὐδὲ 
προσφοιτῷ πρός τι τούτων τῶν ἐν τῇ πόλει κουρείων ἢ ἱμυ- 

ροπωλείων ἢ τῶν ἄλλων ἐργωστηρίων οὐδὲ πρὸς ἐγ ἀλλ᾽ το 

βἄσπειστος, ἀνίδρυτος, ἄμικτος, οὐ χάριν, οὐ φιλίαν, οὐκ 
᾽ ⸗ . » ᾿ 7 — 

ἄλλ᾽ οὐδὲν ὧν "ἄνθρωπος μέτριος γιγνώσκων. μεθ ὧν δ᾽ 
πότῳ 3 * ———— 

ἱοὶ ζωγράφοι τοὺς ἀσεβεῖς " ἐν Αἰδου γράφουσιν, μετὰ 
͵7 »»ὺ»ν»" Ν 7 Ν 7 τ νος ἐφ 

τούτων, μετ᾽ ἀρῶς καὶ βλασφημίας καὶ φθόνου καὶ στά- 
4 ΄ “» δ Ε] -“ — 

64 σεως καὶ νείκους, περιέρχετωι. εἶθ᾽ ὃν οὐδὲ τῶν ἐν “Αἰδου τ5 
θ »“Ἢ , 7 ΕἸ »“ 1: " ᾿ ᾿ Ν " —8 

εῶν εἰκός ἐστι τυχέιν ἵλεων, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς ἀσεβεέϊς 
» X * » ε »“ ᾿ 

ἢ ὠσθήνωι διὰ τὴν πονηρίαν τοῦ βίου, τοῦτον ὑμέϊς ἀδὲε- 

κοῦντω λαβόντες οὐ μόνον οὐ τιμωρήσεσθε, ἀλλὰ καὶ μει- 
7 ᾽ ΄ δι »ν ᾽ ͵ὔ ἢ “ —8 ᾽ ΄ 

ζόνων ἀξιώσαντες δωρεῶν ἀφήσετε, "ὡς τοὺς εὐεργέτως ; 20 
͵΄7 Ν ΄, ε “ ἔδι »Ν —* —* 

τίνει γῶρ πώποτε ὑμεῖς εθοτε, ἐῶν τῷ δημοσίῳ, 
“ ΄ * ΄ ᾿ *X 

ὅτουτο μὴ Ρκαταθέντι τῶν ἴσων μετέχειν; οὐδενί. μῆ τοι- 

Ἀ ἄν om. S. ad Adon. p. 374. Β. * 
Ὁ καλῶν] τῶν καλῶν Ο. Κ ἐν ἽΑἰδου γράφουσιν] γράφουσιν 
ς τῇ ψυχῇ] τὴν ψυχὴν F. ΟΟΚιν. ἐν δου ν. γράφουσιν εἰς δου F. 
ὦ ξχις] ὄφις F. ν. K. Ἰ ἕλεων}] ἵλεω F. 8.0. 
ε εἰσπράξεται] —— * τ ὠόθονα χε ἡ * 

μυροπωλείων} μυροκωλίων B. v. βίου verbo τάττεται. 
et ργ. Κ. ᾿ ῃ ὡς] ὥσπερ Κ. 
᾿ ἄσπειστος] ἄπιστος χ' Ὡ 9 τοῦτο] τούτῳ F. ν. 

ἄνθρωπος μέτριος] μέτριος ἄν- Ρ καταθέντι καθέντι F. v. 
θρωπος V. 

ἱ οἱ ζωγράφοι) Conf. Valcken. 



». 786,78). ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΌΝΟΣ Α. 870 

γυν μηδὲ τούτῳ “ δῶτε νῦν, ἀλλὰ τιμωρήσασθε καὶ παρά- 

δειγμα 'ποήσατε τὸς ἄλλοις. 
65 ἴΑξιον δ᾽ δ᾽ ἐστίν, ὦ ἦ ἄνδρες ̓Αθηναῖοι, καὶ τὰ λοίπ᾽ ἀκοῦ» 15 

' ᾿ σαι" δεινῶν γὰρ ὄντων, ̓ οὐ μὲν οὖν ἐχόντων ὑπερβολήν, 

ὧν ἠκούσατε ἄρτι λέγοντος Λυκούργου, τὰ λοιπὰ “ἐνά- 

μιλλα, τούτοις καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως εὑρεθήσεται. πρὸς 
μὲν γὰρ τῷ τὸν πατέρα ἐν τῷ δεσμωτηρίω προδοὺς ἀπελ- 

θῶν ἐξ Ἔμτμας, ὥσπερ ἠκούσατε Φαίδρου, ἀποθανόντα ὁ γ8) 

᾿ ἀσεβὴς οὗ οὗτος καὶ μιαρὸς οὐκ ἔθαψεν, οὐδὲ τοῖς βάψασι 

——— ἣν ἀπέδωκεν, ἀλλὰ καὶ δίκην προσέλαχεν. πρὸς 

σον μὰ ἀπεσχῆσθαι τὼ χεῖρε, ὥσπερ ἀρτίως 
ἠκούσατε " τῶν "μαρτύρων, καὶ τὴν ἀδελφὴν τὴν ἑαυτοῦ 

οὐχ ὁμοπατρίαν μὲν "οὖσαν, θυγατέρα δ᾽ ἐκείνης ὁπωσ- 

δήποτε γενομένην (ἐῶ γὰρ τοῦτο), ἀλλ᾽ ἀδελφήν γε, ἐπ 
ἐξαγωγῇ ἀπέδοτο, ὥς φησι τὸ ἔγκλημα τῆς δίκης ν 
ὑπὲρ "τούτων ἔλαχεν αὐτῷ ὁ χρηστὸς ἀδελφὸς οὑτοσί, ὁ το 

67 "γῦν συναπολογησόμενος. πρὸς δὲ τούτοις τοιούτοις οὖσιν 
ἕτερον δεινόν, ὦ γὴ καὶ θεοί, πρᾶγμ᾽ ἀκούσεσθε. ὅτε γὰρ ᾿ 
τὸ δεσμωτήριον διορύξας ἀπέδρα, τότε πρὸς γυναῖκά τιν 
ἔρχεται Ζωβίαν ὄνομα, “ ἐτύγχανεν, ὡς ἔοικε, κεχρημένος τς 

ποτέ καὶ κρύπτει. καὶ καὶ διασώζει τὰς πρώτας "ἡμέρας 
αὐτὸν ἐκείνη, ἃς ἐζήτουν καὶ ἐκήρυττον οἱ ἕνδεκα, καὶ 

τ΄ μετὰ ταῦτα δοῦσα “δραχμὰς ὀκτὼ ἐφόδιον καὶ χιτωνί- 

᾿ ὅὄβσκον καὶ ἱμάτιον ἐξέπεμψεν εἰς Μέγαρα. ταύτην τὴν 
᾿ς ἄνθρωπον, τὴν “τοιαῦτ᾽ εὐεργετήσασαν αὐτόν, ὡς πολὺς :ο 

Ἵ - 84. 8δύτε] δότε S.k.et pr. ν. Υ οὖσαν om. F.v. 
᾿ Ἴ τωήσασθε 5.0.0. Ὁ τούτων] τούτου correctus k. 
" οὗ μὲν οὖν καὶ οὐκ S. adseripta 5 γῇ» νινὶ ἰε, 
' Ι͂ 3 Ὁ ἡμέρας αὐτὸν} αὐτὸν ἡμέρας F.v. 

ἀεισχεῖσθα, 8. ς ὀκτὼ} ὀκτὼ — —— 
5" τῶν] καὶ τῶν 5, V. ὁ τραῦτ᾽ τὰ τοιαῦτα F. k. 



880 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ] Οκ. ΧΧΥ. 

παρ᾿ " ὑμῖν ἔπνει καὶ λωμπρὸς ' ἥν, μεμφομένην τι καὶ 

τούτων ὑπομιμνήσκουσαν καὶ ἀξιοῦσαν εὖ παβθέϊν τὸ μὲν 

πρῶτον ῥαπίσας καὶ ἀπειλήσας ἀπέπεμψεν ἀπὸ τῆς 

οἰκίας, ὡς δ᾽ οὐκ ὃ ἐπαύετο ἡ ἄνθρωπος, ἀλλὼ γυναίου 1:5 
πρῶγμ᾽ ̓ἐποίει καὶ πρὸς τοὺς γνωρίμους προσιουξιι " ἐνε- 

κάλει, λαβὼν αὐτὸς οὐὐρουβίῳ πρὸς τὸ πωλητήριον τοῦ 

μετοικίου ἀπήγαγε" καὶ εἰ μὴ κείμενον αὐτῇ τὸ μετοί- 

κιον ἔτυχεν, ἐπέπρωτ᾽ ἂν διὼ τοῦτον, ᾧ τῆς σωτηρίας ' αὐτὴ 

69" αἰτία ἐγεγόνει. καὶ ταῦθ᾽ ὡς ἀληθὴ λέγω, κάλει ' μοι 788 

τὸν τὴν ταφὴν τοῦ πατρὸς οὐκ ἀπειληφότω, καὶ τὸν τῆς 

δίκης διωιτητήν, ἣν ὑπὲρ τῆς πράσεως τῆς ἀδελφῆς ἔλα- 

χεν αὐτῷ [ "ὁ χρηστὸς ἀδελφὸς] οὑτοσί, καὶ τὸ ἔγκλημα 

φέρε. κάλει δέ 5 μοι ἢ πρῶτον πάντων τὸν τῆς Ζωβίας 9 

προστάτην, τῆς ὑποδεξωμένης αὐτόν, καὶ τοὺς πωλητάς, 

πρὸς οὺς " ἀπήγαγεν αὐτήν. ὑμεῖς δ᾽ ἡγανωκτέῖτε ἀρτί- 

ως, εἰ τῶν τὸν ἔρωνον φερόντων εἰς τὴν σωτηρίων αὐτῷ "κατ- 

ἡγορε!. μιωρόν, μιωρόν, ὃ 3 ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὸ θηρίον, το 

70 καὶ ἄμικτον. λέγε τὰς μαρτυρίας. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. 

Τίς οὖν ἱκανὴ κατὼ τοῦ τοσαῦτω καὶ ἵ τοιαῦτω πε- 

ποιηκότος γένοιτ᾽ ἂν δίκη; τίς ἀξία τιμωρία ; θάνατος 

μὲν “ γὰρ ἔμοιγε μικρὼ φαίνεται. 

71 Ὲν τοίνυν εἰπὼν ἔτι τῶν ἰδίων αὐτοῦ πονηρευμώτων τὰ κ5 

ἐ ὑμῖν] ἡμῖν 8.0.0. Ῥ πρῶτον πάντων} πάντων πρῶτον 
[ἦν οἵη. 8. F.v. 
8 ἐπαύετο) ἐπαύσατο O. 4 ἀπήγαγεν) προσήγαγεν F. v. 
ἢ ἐγεκάλει] ἀνεκάλει Ο. τ᾿ κατηγορεῖ) κατηγόρει Ὑ. Ὁ. 
᾿ αὐτὴ] αὕτη O. Κι v. 5 ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τὸ θηρίον] τὸ 
Κ αἰτία om. pr. 5. k. θηρίον ὦ ἄνδρες ἀθηναῖοι F. τὸ θη- 
᾿ μοι] μοι πρῶτον μὲν Κ. ρίον ἄνδρες ἀθηναῖοι Υ. τὸ θηρίον ἄν- 
w ταφὴν] γραφὴν F.v. θρες ἀθηναῖοι τοῦτο k. 
5 [ὁ χρηστὸς ἀδελφὸς] ΟΠ. F.V. t ἧς Ὁ τοιαῦτα πονηρὰ F.v 

Ο.ν. ἴῃ γρ. habet 8. γὰρ οἵη. Ο. 
ο μοι πὶ, F. v. 



ν. 788. )80. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΊΙΤΟΝΟΣ Α. z8* 

—R ἐάσω. πρὶν γὰρ ἐξελθεϊν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου, ἐμ- 
πεσόντος ἀνθρώπου τινὺς Ταναγραΐου πρὸς κατεγγύην, 

γραμματεῖον ἔχοντος, προσελθὼν καὶ " λαλῶν δ᾽ τι δή 

ποθ᾿ μὰ ρῶν τὸ γραμματῶον: αἰτιωμένου δὲ καὶ δεινὰ το 
ποιοῦντος τἀνθρώπου, καὶ λέγοντος ὅτι ᾽ οὐδεὶς ἄλλος ὑφη: 

—2* εἰς τοῦτο ἀφικνεῖται βδελυρίας ὥ ὥστε τύπτειν ἐπὲ- 

72 χείρησε τὸν ἄνθρωπον. νεαλὴς, δὲ καὶ πρόσφατος ὧν ἐκεῖ- 
γος περιῆν αὐτοῦ τεταρυχευμένου καὶ πϑλὺν χρόνον ἐμπε- 
πτωκότος. ὡς δ᾽ εἰς τοῦθ᾽ ἧκεν, ἀπεσθίει τὴν ἥνα τὰν- τς 

᾿θρώπου. καὶ τότε μὲν περὶ τὴν ** συμφορὰν ἢ ἄν- 
 βθρῶπος γενόμενος ἀπέστη "τοῦ τὸ γραμματεῖον ἐρευνᾶν 

᾿ ΠΑ ψοὴ θβερραβηραράνρι κοεαρρνκνζμβοι 
————— ,, οὖ τὴν κλεῖν οὗτος εἶχεν. καὶ μετὰ “ ταῦτα 789 

ψηφίζονται, πο αὐτοῦ ταῦτα οἱ ἐν τῷ οἰκήματι, μὴ 

— μὴ λύνρου, μὴ πυτῶ, μὴ Βμυτῶ ὁ μιδοὺρ μηδέ 
“τούτω κοινωνεῖν, μηδὲ λαμβάνειν, μηδ᾽ ἀὐτὸν τούτῳ δὲ- 
λέω: Καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, κάλει μοί᾿ γὺν ἄνθρω 

ο΄ πὸν αὐτόν, οὗ τὴν ῥῖνα ὁ μιαρὸς οὗτος ἐσθίων κατέφαγεν. 
ΩΣ ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

᾿Καλῶν γε —* ὁ ῥήτωρ δημιουργὸς ὑμῖν γέγονεν. 
ἄξων Ξγ ἐκ τοῦ " τὰ τοιαῦτα πεποιηκότος στόματος λό- το 
γὸν ἢ ἢ συμβουλήν τιν ἀκοῦσαι. —— A καὶ τουτὶ 
τὸ καλὸν περὶ αὐτοῦ δόγμα. 

ΔΟΓΜΑ. 

5. ἜΝ οὐκ αἰσχύνεσθε, ὦ ω ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ οἱ μὲν ἐπὶ ες 

Χ λαλῶν] λαβὸν V. Ο. Κ΄. 5. F.v. 
Υ εὐδὰς ἄλλος) ἄλλος οὐδεὶς ν. ὁ φοότῳ) τὠὐτων Ὑ. Ὁ. 
᾿ Ἶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ. K. Γ αὐτόν om. 8. 

᾿ 

δον, - οὐ μὰν" 

ἃ τοῦ τὸ] τοῦτο τὸ Ο. Ε γ᾽ om. 5. V. 
» 8] καὶ 5. V.O. οἱ γρ. k. Ὁ σὰ om. V.O. 
“ ταῦτα] ταυτὶ F. k.v. ἐ δὴ] δὲ ἘΞ ν. 
ὅ μηδενὸς μηδένα} μηδένα — 

—— voi. ΥΥ, 4.1, 



882 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣΊ] Ox. ΧΧΥ. 
4 ᾽ 7 Ν " 

πονηρίᾳ καὶ τοὶς " αἰσχίστοις ἐμπεπτωκότες εἰς τὸ οἴκη- 
1 ͵7 "»" — — ε 9 7 

μώ ᾿ τοσούτῳ τοῦτον ἡγήσαντο εὠαὐτῶν εἶνε — 
* ε -“ " ε — 

ὥστ᾽ ἄμικτον ἑαυτοῖς καταστῆσαι, ὑμεῖς δ᾽ ἐξεληλακό- 
» ὃς τ “ 7 ᾿ ε«:» δι" " 

τῶν τῶν νόμων αὐτὸν ἐκ τῆς πολιτείας εἰς ὑμᾶς αὐτοὺς 
»" ΄ Ν ͵΄ ᾽ 7 

καταμίξετε; τί τῶν πεπραγμένων ἢ βεβιωμένων ἐπαινέ-:ο 
᾿ * ᾽ ᾿᾽ 7 ᾽ " 

σαντες, ἢ τί τῶν πάντων οὐχὶ δυσιχεράναντες ; οὐκ ἀσε- 
᾽ » ᾽ ⸗ 7 ᾽ ᾽, 

βής, οὐκ ὠμός ; οὐκ ἀκάθαρτος ς οὐ συκοφάντης ; 
29 4 -» * 8 ΩΝ ⸗ 

76 ᾿Αλλ᾽ ὅμως τοιαῦτω ποιῶν καὶ τοιοῦτος ὧν ἐν ἁπά- 
᾽ς -“ » ⸗ « —— — ἀεὶ βοῶ ταῖς ἐκκλησίαις “ἐγὼ μόνος " εὔνους “ ὑμῖν 

ες 7 p »“ ᾿ δέδ σῇ — — 

πάντες οὗτοι Ῥσυνεστασι" προϑδέθοσθε᾽ ἡ παρ᾿ ἐμοὶ μό--:5 
4 ν᾽} 7 Ν ἈΝ * 

vov εὔνοιω λοιπή. βούλομαι δὴ τὴν σφοδρὰν καὶ με- 
7 ⸗ » ἊΨ 7 3 7 46 δὴ τὰ, ᾽ν ἢ 

γάλην εὔνοιων αὐτοῦ ταύτην ἐξετάσαι, πόθεν ἐστὶ καὶ ἐκ 
ν» *⸗ * « ᾽ —— J »" — 

"τίνος αὐτῷ γεγονυϊα, ἵν᾿ εἰ μέν ἐστι τοιαύτη, χρῆσθε αὐ- 
-“, 7 » F 7 7 7 

77 Τῇ καὶ πιστεύητε, εἰ δὲ μή, φυλάττησθε. πότερον γάρ, 
ε “Ἢ Ν —— 2 Ἂς * 

ὅτι ' τοῦ πατρὸς αὐτοῦ θάνατον κατέγνωτε καὶ τὴν μητέρα γ9ο 
᾽ “ » 7 " 9 σθ διὰ »“Ὁ᾿ δι.Ά, 

αὐτου ὀφλουσῶν ὡποστωσίου ἀπεθοσῦε, δίῳ ταυτῶ αὑτὸν 
«δ κ 7 : —* J * * X Ν 

ὑμῖν ὑπολαμβάνετε εὐγοῦν εἰνω! ; ὧλλ ἀτοπὸν γή τὸν 
7 Ν Χ 9 4* — X 8 ", ᾽ Ν 

Δίῳ καὶ" πάντως ὕεους τουτὸ Ὑε. εἰ μὲν γὰρ εὐνους ἐστὶν 5 
2 7 ἄ Ὁ * 4 7 X ΝΥ» ἐκείνοις καὶ τὸν τῆς φύσεως διωσώζει νόμον, ὃς καὶ 7 ἀν- 

2 ε . Ἃς . .“ 

θρώποις καὶ θηρίοις εἷς " καὶ " ὁ αὐτὸς ἅπασιν ὥρισται, 
΄ X -“ 7 ᾽ — — 

78 στέργειν τοὺς γονέις, κακόνους ἐστὶ τόις ἐκείνους ἀπολω- 
7 —8 .“ Ν ,, Ν 7 * * ΣΝ 

λεκόσι δῆλον ὅτι καὶ νόμοις καὶ πολιτείος τὴ τούτων. εἰ 
δ δὲν 7 δ 1.2 “ “δῶ ὃν" ᾽ ἣ 7 
ε μηθενὼ τούτων “ ὑπόλογον ποιειτῶι, ἡδέως ὧν εἰθείην το 

Κ αἰσχίστοις ἐσχάτοις S. V. O. 5 τίνος] τίνος ὡς ἀληθῶς F. O. k.v. 
ἱ τοσούτῳ] οὕτω Κ. τ τοῦ οἵη. Ὁ. 
τ εἶνα, om. F. v. ἃ ὑπολαμβάνετε εὔνουν} εὔνουν ὕ-. 
ἢ εὔνους] ἔτι λοιπὸς Ἐςν, om. ΡΥ. πολαμβάνετε V.O. k. 

k. rec. et ipse εὔνους. x πάντας οἴη. 5. V. O. k. 
o ὑμῖν] ὑμῖν διαμένω k. Υ ἀνθρώποις καὶ θηρίοις] θηρίοις καὶ 
Ρ συνεστᾶσι) συνεστᾶσιν ἐπ᾿ ἐμέ ἀνθρώποις Κ. 

Ἂ 2 καὶ post εἷς om. F.v. οἱ pr. k. 

4 δὴ] dXVE. k. v. ἃ ὃ οἴη. v. 
᾿ σφοδρὰν} σφόδρα F. v. 2 ὑπόλογον λόγον Κ. 



Ρ. 79, 7γ91. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Α. 884 

τίς ἐστιν ὁ τὴν πρὸς τοὺς “ γονέας “ εὔνοιαν ὁρῶν προδεδω- 
κότα τοῦτον, ἣν πρὸς τὸν δῆμον νῦ γὺν ἔχειν ὑπισχνεῖται, πι- 

στεύων" ἐγὼ μὲν γὰρ “ ἄπιστον καὶ θεὶς ἐχθρόν, οὐ μό- 

γον ἀνθρώποις, ὑπολαμβάνω τὸν τῶν γονέων ἀμελῶντα. 
9 ἀλλὰ νὴ Δία ὅτι τὰς ἐνδείξεις αὐτοῦ κατεψηφίσασθε, τς 

καὶ δὶς εἰς τὸ δεσμωτήριον κατέθεσθε καὶ αὐτὸν καὶ τὸν 
ἀδελφόν, διὰ ταῦθ᾽ ὑμῖν εὔνους ἐστίν. ἀλλὰ καὶ τοῦτ᾽ 
ἄτοπον. ἀλλ᾽ ὅτι ' τὴν ἀρχὴν ἣν ἔλαχεν ἀπεδοκιμάσατε; 
ἀλλ᾽ ὅτι παρανόμων αὐτοῦ " κατέγνωτε; ἀλλ᾽ ὅτι πένε:ο 
ταλάντων πρμσενμήσατε; ἀλλ᾽ ὅτι " δακτυλοδεικτεῖτε ἐπὶ 

ϑοτῷ πονηρότατον τῶν ὄντων ἁπάντων δεικγύγαι ; ἀλλ᾽ ὅτι 

τῶν ὑπαρχόντων νόμων * πολιτείας μενόντων οὐκ ἔνι 
τῶν αἰσχρῶν αὐτῷ τούτων "ἀπαλλαγῆναι; ἀλλὰ διὰ τί 
Κ ὑμῶν οὗτος εὔνους ἐστίν ; ὅτι, φησίν, ἀναιδής ἐστιν. ὁ δ᾽ ες 
ἀναιδὴς ἐκ τίνος ὠνομάσθη τῶν ἄλλων, ἀλλ᾽ ἢ ὅταν ' τὰ 

μήτε ὄντα μηὶ ἂν "γινόμενα ταῦτα τολμᾷ λέγειν δὲ 
ἶ —— ὅπερ οὗτος ποιεῖ 
Π 8ι Ἡγωῦμαι τοίνυν καὶ περὶ τῆς ἐνδείξεως, ἅ ἅ μοι "παρα- 

ο΄ λεΐπειν ἔδοξε Λυκώργος, βέλτιον " εἶναι πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν. γι 
ἐγὼ " γὰρ οἴομαι δῶν ὑμᾶς ὥσπερ ἂν εἰ χρέος ἐσκοπεῖτε 
ἴδιον, οὕτως ὃ ἐξετάσαι τοῦτον καὶ τὰ "τουτουὶ τοῦ ὠὡγῶνος 

δίκαια. εἰ τοίνυν "τις ὀφείλειν τιν ἡτιᾶτο χρήματα, ὁ δ᾽ 5 

 Ψ ΨΨΨΎΨ Ὑ ν ν΄ 

ς γωέας γωεῖς 5.0.0... ἐστιν ὑμῖν Ἰκ, 
ἃ τὔροιαν “8, ἐρῶν εὔροιαν ' τὰ οἵα, pr. V 
5. ἄπκιστω ---- ἐχθρόν] ἀπίστων---  ἜἔἕἔὀὈΡῴγγούμεα]) γοόμενα μήτ᾽ ἄν γε- 

8. κ, νησόμενα 8.0, γενόμενα μήτ᾽ 
τὴ»] καὶ τὴν ἵκ, Ἧι 

ΒκατέγνωτεἾ κατεγνώκατεΥ .Ο Κ. 5 παραλείτειν ὃ.᾿Κκ, παραλιπεῖν Υ 
Ὡ δακτυλοδεικτεῖτε) » [Ὁ — περλεῶν Ἐ. 

κνεῖτε k. 9 εἶναι ροβῖ εἰπεῖν ponit v 
; ἤναι!) ἀκαλλαγὴ ΕΎῪ. ΝῬκξγὰρ] μὲν γὰρ ἘΞ Κι ν. 

Ο.ν. εἰ correctus 4 ἐξετάσα!} ἐξετάζειν ἴκ 
δ οδνος οἴνως δοτὦ) ὑμῖν ε- Τ᾿ πουτου!] τούτου k. 

τὸς ἔστιν εὔνους Ἐ.ν. εὔνους οὗτές " τις οἵω, pr. V. 



884 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ] Οκ.ΧΧΥν. 
"» »" ᾽ ᾿ ω J 3 

ἠρνεῖτο, εἰ μὲν ἐφαίνοντο αἵ τε συνθηκαι καθ᾽ ὡς " ἐδανεί- 
ξ * ε «ε Ν 7 

σατο κείμενωι καὶ οἱ τεθέντες ὅροι ἑστηκότες, τὸν ἀρνού-- 
ε »“» ᾽ ΕΣ »- γ΄ ; ΄ “ 

μενον ἡγεῖσθ᾽ ἂν ἀναιδῃ δηλονότι, εἰ δ᾽ " ἀνηρημένω ᾿ ταῦ- 

8a ræ, τὸν ἐγκαλοῦντα οὕτω ταῦτω πέφυκεν. εἰσὶ τοίνυν, 
ν * —3X 

ὧν ᾿Αριστογείτων ὀφείλει τῇ πόλει, συνβήκαι μὲν οἱ νόμδι, το 
δ. ⸗ — 7 .“ δ᾽ 

καθ᾿ οὺς ἐγγρώφοντωι πάντες οἱ ὀφλισκάνοντες, ὀρὸς 
ε ε — * ὁ} ⸗ 

ἡ σανὶς ἡ παρὼ τῇ. θεῷ κειμένη. εἰ μὲν οὖν ἀνήρηται ᾽ ταῦ- 

τὰ καὶ « ἐξάλήλιπται τὸ — ἡμεῖς —— μᾶλ- 
λῳ δὲ ψευδύμεθα: εἰ " δ᾽ ἔτι ἔστι καὶ ἔσται. ἡ τέωσπερ 

ἂν ἐκτίση καὶ μενέῖϊ, οὗτος οὐδὲν ἀληθὲς λέγει, ἀλλ᾽ ἀδεὲς 

κεὶ καὶ δεινὼ ποιέϊ τὼ “ κοινὼ δίκωιω ἀφανίζειν ἐπέχει- 
88 ρῶν. οὐ γάρ, εἰ μὴ “πᾶν ὅσον ὦφλεν ὀφείλει, νῦν ἡ κρί- 

σις “ οὐδ᾽ ὁ λόγος ἐστίν, ᾿ ἀλλ᾽ εἰ ὀφείλει. ἢ δεινώ γ᾽ ἂν 
40 «ὦ δ ν » ΄ , ἼῚ τὰς πάθοιεν οἱ ὃ δρωχμὴν ἐγγεγρωμμένοι μόνην, εἰ, " διότι μι- 
* ἵν δὲ Η "δι ͵ Ὄπ Ν Ὅς 7 Ἶ — 

κρὼ καὶ οὐδὲν " ἠδικηκώσιν, ἰσχύσει τὸ ὀφείλειν κατ αὖ-:ο 

τῶν" "ἐὰν. δέ τὶς μεγάλω ἠδικηκὼς ' ἡ, μίαν θεὶς ἢ δύο 
« —— — σεν Ἀϑδῷ, 

καταβολὼς ἐπίτιμος ἔστωι. ἔτι τοίνυν τρίω ἐστὶ τὼ 

ὀφλήματα, ἃ “ ἐγγέγραπται καὶ ἐφ᾽ οἷς ἐνδέδεικται. 
τὰ μὲν δὴ δύο ἐν ἀπογρωαφῆ πεποίηται, τὸ " δ᾽ ἕν “οὐκ 

ἀπογέγρωπται, ἀλλὼ βουλεύσεως τὸν ̓ Αλωπεκῆθεν ᾿Αρί- «5 
΄ 2 7 » δ ᾿ς “χά. ΄ ᾽ 

ϑάστωνοω ὃ διώκει. ναῖΐ, φησίν" ἀδίκως γάρ Ἵμ εγγέγρω- 

᾿ ἐδανείσατο] ἐδανείσαντο ὃ. 8 δραχμὴν} διὰ δραχμὴν F. V.O. 
ἃ ἀνῃρημένα ἀνῃρημένοι F. v. διὰ δραχμὴν. μίαν Κ 
x ταῦτα om. pr. k. ὃ διότι] δ᾽ EF. - 
Υ̓ ταῦτα om. 8. ' ἠδικήκασιν} ἡδικηκόσιν ἴκ, 
5. ἐξαλήλιπται} ἐξαλήλειπτα, 85. Κ φὰν] εἰ Κι ᾿" 

ἐξήλειπται F. ᾿ ἢ Ο. et correctus ν. om. Κ. 
Α δ᾽ ἔτι] δέ τις 8. οἵ γρ. F. vulg. ἢ. 
Ὁ τέωσπερ)] ἕωσπερ Ο.Κ. et cor- Ὦ ἐγγέγραπται] γέγραπται Pr. Κ. 

rectus V. Ὁ δ᾽ Ἐν} δ᾽ οὖν ἐν S. in V. litura 
ς κοινὰ] κοινὰ καὶ O. est post δ᾽. 
4 πᾶν] τί ἄν 8. 9 οὐκ] οὐδὲ 5.0. 
e οὐδ᾽ ὁ λόγος ἐστὶν om. Κ. ἐστὶν Ρ διώκει] διώκειν 8. 

solum om. 8. ἃ μ᾽ ἐγγέγραφεν} με γέγραφεν F. 
Γ ἀλλ᾽ εἰ ὀφείλει ἴῃ: γρ. S. v. 
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φο: δᾶ δή σε, ὡς ἔοικε, δίκην λαβεῖν. οὐκοῦν ὑποσχεῖν 

πρῶτον καὶ μεῖναι ἐν ὡς. πέτοιθαε ἀνάγκη. Ἶ τίνος λή- 
ψω δίων, εἰ γὰρ ἔξεστί ̓  σοι πάντα " ποιεῖν ἅπερ τοῖς γ94 

ϑράλλοις, τί ἠδίκησαι ; φέρε δὴ πρὸς θεῶν, κἀκεῖνο σκέ- 
ψασθε. “ἂν ἕλη τὸν ᾿Αρίστωνα τῆς βουλεύσεως, τί ἔσται: 

ἐξαλειφθήσεται: νὴ Δία, ὁ δ᾽ ἀντεγγραφήσεται' ταῦτα 
γὰρ οἱ νόμοι λέγουσι. καλῶς. πότερον οὖν ἀπὸ ταύτης ς 

δον ἀρτίῳ: ὁ έξώλῳ 
ον φθείς, ἐκεῖνος δ᾽ ἐπίτιμος ἔσται ὁ " ἐγγραφείς ; ἐκ γὰρ 

ὧν "γῦν ὅδ᾽ ἀξιοῖ, ταῦτα συμβαίνει" εἰ γὰρ ὅτ᾽ ἐγγέ- 
γραπται μὴ ὀφείλει, ἐπειδὰν ἐξαλειφθη, ̓  ὀφειλήσει " δὺ- 
“λονότι.. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι ταῦτα, οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ ὅταν ἐζα- ιο 

86 λειφθῇ, τοτ᾽ οὐκ" ὀφειλήσει. οὐκοῦν "ψῦν ὀφείλει. τί δ᾽, 

— ἀποφύγῃ, παρὰ τοῦ κομιέται " ταῦθ᾽ ἡ πόλις, 
ἃ γῶν οὐκ ἐξὸν ὁ οὗτος ποιεῖ; πόθεν δ᾽, οἷς οὗτος θανάτου 

τιμᾶται καὶ δεσμοῦ " περιὼν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, οἱ "μὲν 

τὰς ψυχὰς οἱ δὲ τὸ μὴ δεινὰ πεπονθέναι κομιοῦνται ; ᾧ ιὉ 
δ τ, γον υἱδ τῶν ἐγκουλίων ϑικδίων. μετουσίαν 

διδόασιν οἱ νόμοι, οὗτος τῶν ἀνηκέστων ἑτέροις αἴτιος γί- 

νεται, οὐκ ὀρθῶς οὐδὲ πολιτικῶς οὐδ᾽ ὡς συμφέρει  γι- 
87 γνομένων τούτων. ἀλλ᾽ ἔγωγε ταῦθ᾽ ὁρῶν θαυμάζω, ὅ τὸ :ο 

τἄνω κάτω " γεγενῆσθαι τί ποτ᾽ οἴεσθ᾽ εἶναι. ἐὰν ἡ γῆ 

Τ σοι om. v. ἐν F. συ 
5 ποιεῖν οἴ), v. in margine ᾿ 

bet F. ν τὴν οι ἃ Ν 
ἐ ὀφειλήσει ὀφλήσει F. v. εἰ αὐτῷ F.v. 

margo V. —s—— 
—32 v. v. 
— νυνὶ Ο. Γ ξγωγε} ἐγὼ Ἑ. ν. 
Υ ὀφειλήσει) ἐφλήσει F. τότε ὁ- 5 τὸ τἄνω] τὸ δ᾽ ἄνω Ὑ, et οοτ- 

κ, rectus ν. τό, τ᾽ ἄνω ἴκ. 
Ὁ ϑηλονότι--οὐκ ὀφειλήσει om. pr. —— γίγνεσθαι v. γίνε- 

3} 8 
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Ἁ Μ * J * 7 * — 

μὲν ἄνω, τὰ δ᾽ ἄστρα κάτω γένηται; οὐκ ἔστι τοῦτο 
΄ Ν ΄ ᾽ "ὦ 7 ⸗ * Ν 

γενέσθαι, μηδὲ Ὑένοιτο. ὡλλ οτῶᾶν, οἰς ἐκ τῶν γόμων μή 
᾽ ς ΡΣ, ΄ »Ψ“ν ὦ ε —X 

ἔξεστιν, ἐκ τῶν ὑμετέρων βουλήσεων ἐξῇ, ὅτῶν ἡ μὲν πονή- 
Ν Ν — »ε « Ν ρία τιμᾶται, τὰ χρηστὼ δ᾽ ἀποῤῥίπτηται, καὶ ' ὅταν τὸ 1:5 

* ε » -“ ͵7͵ * 

δίκαιον καὶ τὸ συμφέρον ἡττάτωι τοῦ φθόνου, τότε ἄνω 
κ ν᾿ 7 7 Ν 7 

καὶ κάτω πάντω χρὴ νομίζειν τετράφθαι. 
Ν κ »" * 7 ΕῪ "-" 

ὃ8. Ἤδη τοίνυν τινὼς εἶδον τῶν ἀγωνιζομένων, οἱ τοῖς 
7 -»Ἢ ε ᾽ δ. " « 

πράγμασιν αὐτοῖς ἁλισκόμενοι, καὶ ' οὐκ ἔχοντες ὡς 
ΕἸ 3 »"Ὕἢ —9 ε Ἁ Ε Ν * 77 

οὐκ ἀδικοῦσι δέξαι, οἱ μὲν εἰς τὴν τοῦ βίου μετριότητα 793 
7 ΄ ε J ΄-ν τᾶν 7 

καὶ σωφροσύνην " κατέφυγον, οἱ δ᾽ εἰς τὼ τῶν προγόνων 
ε 5 ὁ “ -“ φ' ᾽ 

ἔργω καὶ λειτουργίας, οἱ δ᾽ εἰς ἕτερω τοιαῦτα δὲ ὧν εἰς 
3 Ν 7 ς 7 ἂν. ἐξ ὁ" ἔλεον καὶ φιλανθρωπίαν τοὺς δικάζοντας ἤγωγον. τούτῳ 

Ὗ » ’΄ ἀ Ν » 7 7) " Ν, ὸ 

δ᾽ οὐδένα " ὁρῶ τῶν τόπων τούτων βάσιμον ὄντω, ἄλλα 5 
8 7 * 7 7 7 αθ 7 Ν ε 

οπάντω ἀπόκρημνω, φάραγγας, βάραθρω. τί γὰρ ὡς 
᾽ » — * ε Ν » Ν 

ἀληθῶς ἐρεῖ, ὧν ὁ ὃ πατήρ "τι πεποίηκε νὴ Δία. ἀλλὰ 
΄ — — 4 Ν * δ ͵΄ τ 8’. χω 

κατεγνώκαθ᾽ ὑμεῖς ἐν “ τουτοισὶ τοῖς δικαστηρίοις ᾿ αὐτοῦ 
7ὔ » » Ἂς 

θάνατον, " ὡς πονηροῦ δηλονότι καὶ ἀξίου τεθνάναι. ἀλλὰ το 
X * 9.2 5», »»"" * X Ν ΄ 

νὴ Δία, εἰ ταῦτ᾽ ἐστὶν αὐτῷ δυσχερὴ τὰ περὶ τὸν πατερῶ, 
᾿ F * 7 « ᾿ εἰς τὸν ἑαυτοῦ βίον καταφεύξεται ὡς σώφρονα καὶ μέ- 

“ Ὁ ἢ πω ΄ Ὁὰ J Ν ἴχ ὦ 
τρίον. στόῖον ; ὃν ποῦ βεβίωκεν; " ὃν μὲν γὰρ " ἅπαντες 
ε — —— 7 » 5} -»Ἥ ⸗ * y R 7 " ὡς 

ρουμεις εωρώκωτε, οὐκ ἐστι τοιουτος. ὡὧλλ “ὦ τῶν, εἰς τῶάς: 
⸗ 7 R * 

λειτουργίας ἀποχωρήσετωι. τὰς πότε ἢ ποὺ γεγονυίας ; 15 
᾿ς * » ⸗ 5» Ν ε * 

τὼς τοῦ πωτρός ; " ἀλλ᾽ οὐκ εἰσίν. ἀλλὼ τὰς ἑαυτοῦ ; 
Υ͂ 3 7 2 

φάσεις, ὠὡπαγωγάς, ἐνδείξεις, οὐχὶ λειτουργίως εὑρήσετε. 

᾿ ὅταν τὸ] καὶ ὅταν τὸ Κ, Τ᾿ αὐτοῦ om. v. 
Κ καὶ post ἄνω οἠι. Κ. 5 ὡς om. F. 

᾿ οὐκ ante ἔχοντες om. v. t ποῦ] οὐ F. οἵ pr. v. οἱ γρ V. 
m κατέφυγον) κατέφευγον ν. ἢ ὃν μὲν] ὃ μὲν Ὁ, 
ἢ δρῷ ΟΠ}. ν΄. x ἅπαντες] πάντες F.v. 

9 πατὴρ] πατὴρ αὐτοῦ F.V.O. v. Υ ὦ τάν] ὅταν 8. 
Ρ τι 011. Κ, 5 ἀλλ᾽ οὐκ εἰσίν οὔ. O. 
4 τουτοισὶ] τούτοις Εἰ, v. 
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ἰ ἀλλὰ νὴ Δία " καὶ χωρὶς " τούτων συγγενεῖς πολλοὶ καὶ 
τ΄ καλοὶ “ κἀγαθοὶ παραστάντες αὐτὸν ἐξαιτήσονται. ἀλλ᾽ 
ἱ ᾿οὔτ᾽ εἰσ᾽ οὔτ' ἐγένοντο πώποτε" πῶς γὰρ τῷ γε. μηδ᾽ .ο 

ο΄ φὶ ἐλευθέρῳ ; πλὴν ἔστι νὴ Δία, ἔστιν ἀδελφός τίς οὗτος 
αὐτῷ, ὁ παρὼν καὶ τὴν καλὴν δίκην " αὐτῷ λαχών. — * 

οὗ τὰ μὲν ἄλλα τί δῆ λέγειν: "ἀδελφὸς δ᾽ ὁ ἐστὶ ' τού- 
τοῦ " ὁμοπάτριος καὶ ὁμομήτριος καὶ πρὸς τοὺς ἄλλοις 
κακόϊς δίδυμος. ὃ" οὑτοσί, ' καὶ τὰ μὲν " ἄλλα σιωπῶ" -:ς 

ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὡς ὑμεῖς τὴν μιαρὰν ' Θεοδωρίδα, τὴν " Λημνίαν, 
τὴν φαρμακίδα, καὶ αὐτὴν καὶ τὸ γένος ἅπαν " ἀπεκτεί- 

φένατε, ταῦτα λαβὼν τὰ φάρμακα καὶ τὰς ἐπωδὰς παρὰ 
τῆς θεραπαίνης αὐτῆς, ἢ κατ᾽ ἐκείνης τότ᾽ ἐμήνυσεν, ἐξ 704 
ἧσπερ ὁ βάσκανος “ οὑτοσὶ πεπαιδοποίηται, μαγγανεύει 
᾿καὶ φενακίζει, καὶ τοὺς ἐπιλήπτους φησὶν ἰᾶσθαι: αὐτὸς 
ὧν ἐπίληπτος πάση πονηρία. οὗτος οὖν αὐτὸν ἐξαιτήσε- 

τῶι ὃ φαρμακός, ὁ λοιμός, ὃν οἰωνίσαιτ᾽ ἄν τις μᾶλλον ς 
ἰδὼν ἢ προσειπεῖν βυύλωτο, ὃς αὐτὸς αὑτῷ “ θανάτου 

— ὅτε τοιαύτην δίκην ἔλαχεν. 

93 Τί οὖν “λοιπόν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι; ἃ κοινὰ νὴ Δία 

πᾶσιν ὑπάρχει τόὶς ἀγωνιζομένοις παρὰ τῆς τῶν ἄλλων 
ὑμῶν φύσεως, καὶ οὐδεὶς αὐτὸς ἑαυτῶ ταῦτα φέρει τῶν το 
κρινομένων, ἀλλ᾽ ὑμῶν ἕκαστος ἔχων οἴκοθεν ἔρχεται, 
ἔλεον, συγγνώμην, ᾿ φιλανθρωπίαν. ἀλλὰ τούτων γ᾽ " οὔθ᾽ 

Γυ Ύνν — 
ἈΝ “ἡ ἃ καὶ ante χωρὶς om. k. ᾿ Θευδωρίδα} θεωρίδα 5.Υ.0. et 

Ὁ χρύτων} τούτου Ἐς ν, correctus k. 
ς κἀγαθο)} κἀγαθοποοὶ V. πὸ Λημνίαν»] λημνίδα F. 
ὁ αὐτῷ λαχὼν) λαχὼν αὐτῷΥ Ο. 5 ἀπεκτείνατε, ἀπεκτείνετε O. 
« ἀδελφὸς δ ἀλλ᾽ ἀδελφός γ᾽ k. 9 οὑτοσὶ] οὗτος S. 

ἐν 
, δ ἐμευότμος "αὶ ζμμφεμοζ ἱμε- Ρ αὐτῷ αὐτῷ ἘΞ ν, αὐτοῦ S. V. 

ῖ μήτριος —— 5, V.G.i. 4 θανάτου) θανάτῳ ν 
οὗτοσ v. 0 καὶ φιλανθ, 

᾿ ' καὶ οι, F. Κι ν. τίαν Ἐ. ν. αἰγρί, * 
κ᾿ ἄλλα om. pr. k. " οὔϑ᾽.---οὔτεἢ εὐδ---οὐδὲ Ῥ'ν. 

34 
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φεύσιον. οὔτε θέμις τῷ μιαρῷ τούτῳ —— διὰ τί; ὅτι, 

ὃν ἂν αὐτὸς ἕκαστος νόμον τῇ φύσει ' κατὼ πάντων. ἔχῃ, is 

τούτου τυγχάνειν παρ ἑκάστου δίκαιός ἐστι καὶ αὐτός. 

τίνα οὖν νόμον ὑμῖν ἢ τίνα βούλησιν ἔχειν ᾿Δριστογείτων 
κατὼ πάντων δοκέϊ ; " πότερον. εὐτυχοῦντας ὁρᾶν καὶ ἐν 

εὐδαιμονίᾳ καὶ χρηστῇ δόξῃ διάγοντας ; καὶ τί ποιῶν 
95 ζήσεται.; τὼ γὰρ τῶν ἄλλων κακὼ τοῦτον τρέφει... οὐκοῦν :ο 

ἐν κρίσεσι καὶ " ἀγῶσι, καὶ πονηραῖς αἰτίαις ἅπαντας 

εἶναι. βούλεται" .) ταῦτω ἡ γεωργεῖ, ταῦτω ἰμγάζετονι ⸗ 

δὲ ὁ δὴ παμπόνηρος " ἄνθρωπος ποῖός τίσ», “ὦ ἄνδρες 
᾿Αθηναῖοι, κωλόῖτ᾽ ἂν. δικαίως ; ὁ τρισικασῴραζες,, ὁ κοι- 
γὸς ἐχθρός, ὁ ο΄. πᾶσι δυσμενής, ὅ ὅτῳ μῆτε γῇ vien κῶρ- 25 

πὸν μήτ᾽ ἀποθανόντα δέξαιτο; : οὐχ ὁ τοιοῦτος ς “" ἔγωγε 

οόνομίζω. ἀν δὲ συγγνώμης. ἢ ποίων ἐλέων οἱ σεσυκο- 

φαντημένοι ' τετυχήκασι. παρ, τούτου, οἷς οὗτος θανάτου 

πᾶσιν ἐτιμᾶτο ἐν. τουτοισὶ τόὶς δικαστηρίοις, καὶ ταῦτα 795 
πρὶν τὴν ὅ πρήτην ψῆφον διενεχθῆναι : " καὶ. —* ὡς ὁ 

βάσκανος οὗτος ᾿ οὕτως ὠμῶς καὶ — εἶχε, τούτους 

ὑμῶν, οἱ λαχόντες, "ὦ ἢ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι, τὼ δίκαια ποιοῦν- 

τες ᾿ ἔσωζον, " καὶ τοὺς ὑπὸ τούτου συκοφαντουμένους ς 

ἀπεψηφίζοντο, καὶ τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων οὐ 

οἡ μετεδίδοσαν τούτῳ. ἀλλ᾽ ἥγε τούτου πικρία καὶ μιαι- 

κατὰ πάντων ἔχῃ δῆλος ἢ 4 καθ᾽ — φέροι F. V. 
ἁπάντων ἔχων F. v. δῆλος ἦ κατὰ ς ἔγωγε] ἐγὼ Κ΄. Ξ 
πάντων ἔχων Κ΄. [ τετυχήκασι παρὰ τούτου) παρ᾽ 

u πότερον] πότερ᾽ K. v. αὐτοῦ τετυχήκασιν F.v. 
" ἀγῶσι] ἐν ἀγῶσι S. X. 8. πρώτην οἴη. Ο, 
» ταῦτα----ἐργάζεται in margine ἢ καὶ] κἂν correctus Κ. 

Ἐπ’ τ - (ἃ ἱ οὕτως om. Κα, 
5 γεωργεῖ } γεωργεῖται margo S. κ ὦ οιη. Ο. Κιν. 
ἃ. δὴ οπῃ. Υ. k. , ἔσωζον} ἐσώζοντο pr. k. 
Ὁ ἄνθρωπος om. S. k. τὴ καὶ ἄρῃ συκοφαντουμένους μο- 
e ᾧ οι. Καν. ἔζῶνσι nunt F. k. v 
ὁ φέροι καρπὸν} φέροι καρπὸν S. 



Ρι 795. ΚΑΤᾺ ἈΡΙΣΤΟΓΕΊΤΟΝΟΣ Α. 880 

—“ καὶ ὠμότης παρῆν καὶ ἐξητάζετο. οὐχ παιδία, 

᾿οὐχὶ μητέρας τῶν κρινομένων ἐνίων γραῦς " παρεστώσας 
ὁ ὁρῶν οὗτος ἠλέει. εἶτα " σοὶ συγγνώμη ; πόθεν " ἢ παρὰ το 

μ τοῖς ἢ τὸς σῶς παιδίοις ἔλεος; πολλοῦ γε καὶ δεῖ. 
σὺ τὸν εἰς ταῦτα ἔλεον ̓ προδέδωκας, "᾿Αριστογεῖτον, 

β μῶλλον δ᾽ ἀνήρηκας ὅλως. μὴ "δὴ πρὸς οὺς αὐτὸς ἔχω- 
σας λιμένας καὶ “προβάλων " ἐνέπλησας, πρὸς τούτους τς 

ΠΓ΄᾽΄, “προσορμόζου" οὐ γὰρ δίκαιον... 
98... Εἰ τοίνυν " ἀκούσαιτε " καὶ τὰς βλασφημίας ἃς κα- 
τὰ τὴν ἀγορὰν περιὼν καθ΄ ὑμῶν ἔλεγεν, ἔτι μᾶλλον ἂν 
αὐτὸν " μισήδαιτε, καὶ " δικαίως. - φησὶ γὰρ πολλοὺς 
ὀφείλειν τῷ δημοσίῳ, τούτους " δ᾽ ἅπαντας “ ὁμοίους 
ὑπάρχειν ῥαυτῷ. ἐγὼ δὲ πολλοὺς μὲν εἶναι τοὺς: ἤτυχης .ο 

ο κότας, εἰ καὶ δύ᾽ εἰσὶ “ μόνοι, συγχωρῶ παντὶ γὰρ 
πλείους εἰσὶ τοῦ ϑέωοντος, καὶ οὐδῴα τῶν " ἄλλων ἐφείλειν 

99 ἔδει. τε αι ηραμαμμτὰρ τς λίᾳ ὑπάρχειν ̓ ὁμοίους 
οἴομαι τούτους, οὐδὲ πολλοῦ δέι, ἀλλὰ " καὶ τοὐναντίον. 36 
οὑτωσὶ δὲ λογίζεσθε. καὶ μή με " ὑπολάβητε, ' ὦ —— 

᾿Αθηναῖοι, ὡς πρὸς — ὑμᾶς τῷ ϑημοσίῳ διαλέ 

γεσθαι" οὔτε γὰρ ἔστι Κ μήτε γένοιτο τῶυτο, οὔτ᾽ ἐγὼ νο- 

μίζω. ἀλλ᾽ εἴ τώ τις ἄρα ἢ φίλος ἢ γνώριμός ἐστὶν ἐν 
δ παρεστώσας} προσεστηκυίας F. misso ὧν pr. k. μισήσατε O. 

" δικαίως} δικαίως ἀποκτείναιτε γρ. 
πρίων, k. V. δικαίως ἀποκτείνετε γρ. F. S. 
— κι, Ὁ δ' ἅπαντας} δὲ πάντας F. v. 

“ἢ οπι. v. “ ὁμοίους ὑπάρχε.»Ἶ ὑπάρχειν ὁμοί- 
X γῶν ους Ἐ᾿ k. v. 

εΥ ΑΝ V.O.k.v. vulg. 4 μόνοι] μόνοις Ὁ, 
ἜΠΗ Λρατ οἷν ῳδρανήω, μα δ 

ν. ὁμοίους τούτους} 
ῆ —— ἀνέπλησας 8, Ὑ. τούτους ὁμοίους Ἐ᾿ ν. 
Ἶ ἔπλησας Ὁ 5. καὶ τοὐναντίον πᾶν τοὐναντίον 
᾿ "3 —e Reislius: P.v. τοὐναντῶν Κ. 

νγ. Κ, ἀκούσετε τοϊϊαυι. » ὑπελάβητε) ὑπολάβωτε Κ. 
᾿ Υ καὶ τὰς} καὶ Ο, τὰς F.v. ' ὦ ουν. κι ν. 

] 
᾿ μισήσαιτε] μισήσετε 8, εἰ οὁ- Κ μήτε] μὴ Ε΄ εἰ pr. Κ. 



890 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣῚΊ On. XXV. 

τούτοις, ὡς ὑπὲρ τούτου τοῦτον προσήκει μισεῖν, τοῦτο 796 

100 —** δέξαι. πρῶτον μὲν ὅτι ἀνθρώπους ἐπιεικεῖς, 

οἷς ' ἐγγύαι καὶ φιλανθρωπία: γίγνονται καὶ ὀφλήματ' 
ΠῚ Ἶ4 7 ⸗ * ἀδ 7 ᾽ ΄ δ 

ἰδιώ, οἷς οὐ πρόσεστι κοινὼ ἀδηκήμωτω, ἡτυχηκένωι 
" Ν ε ς:»"ν ä συμβέβηκεν, εἰς τὴν ὁμοίαν τάξιν αὑτῷ καὶ βλωσφημίαν ς 

»Ἤ . 4* ἠδὲ 7 ᾿ » ΣΝ 42 ἄγει, οὐκ ὀρθῶς οὐδὲ προσηκόντως. οὐ γὰρ " ὅμοιόν ἐστιν, 
ο * Ἵ δὲ “Ἢ δῶ Α 7 * 

Apioroyelrov, οὐδὲ πολλοὺυ δεῖ, γρώψνωντώ σὲ τῶν πό- 
* — » » δου Δ “ 

λιτῶν τρέϊς ὠκρίτους ἀποκτέϊνωι Ῥγρωφην ἀλωνῶι πάρω- 
7 — 7 , 

νόμων, καὶ δέον Ἱ σε τεθνάναι ἐπὶ ταύτη τιμήματος τυ-το 
“- » ἈΝ 7 

χεῖν, καὶ φίλον ἐγγυησάμενον μὴ δύνασθαι ζημίαν ἀ- 
᾽ “- ε » « —2 

101 προσδόκητον ἐνεγκέϊν᾽ οὐχ ὅμοιον, οὔ. ἔπειθ᾽ ὅτι τὴν κοι- 
ΩΝ ε »“ σον 7 2 

γὴν φιλανθρωπίαν, ἣν ὑμέϊς " ἔχετ᾽ ἐκ φύσεως πρὸς ἀλλή- 

λους, ὀὗτος ἀνωιρέϊ! καὶ διαφθείρει ὁ τὸ καθ᾽ αὑτόν, ᾿ἴδοιτ᾽ 
ΕἸ -“ ε » Ν F * 7 

ἂν ἐντεῦθεν. ὑμεῖς γὰρ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι τῇ τῆς φύσεως τς 
" πρὸς ἀλλήλους, ὅπερ εἶπον, χρώμενοι φιλανθρωπία, ὧσ- 

ς ΄ ἣν 3 2 ε- Ν 
περ αἱ συγγένειωι τὰς ἰδίας οἰκοῦσιν οἰκίας, οὕτω τὴν 

— — * 7/ * 

το; πόλιν οἰκεῖτε δημοσία. πῶς οὖν ἐκεῖναι ; ὅπου πατήρ 
. -«"ν X& »“ Ε] 

ἐστι καὶ υἱέὶς ἄνδρες, τυχὸν δὲ καὶ τούτων παῖδες, ἐν-:ο 
“" 3, ἃ Ν ες — 2 

ταῦθ᾽ ἀνάγκη πολλὰς καὶ μηδὲν " ὁμοίας εἶναι βουλή- 

σέις" οὐ γὰρ τῶν αὐτῶν οὔτε λόγων οὔτ᾽ ἔργων ἐστὶν ἡ 
͵7͵ “ 7 5» Φ ἃ οὗ “ y ΄ 7 νθ δ᾽ ἀντ 959, 

γεότήῆς τω γήρω. ὧλλ ὁμῶς οἱ “τε γνέοὶ πῶνὸ ὁσ' ὧν 
4 ΄ ε * « 

πράττωσιν, ἄνπερ ὦσι μέτριοι, οὕτω ποιοῦσιν ὥστε μά- 
»“ ᾽ δι, 

λιστὰ μὲν πειρᾶσθαι λανθάνειν, εἰ δὲ μή, φανεροί γ᾽ εἷ-:5 
»" » ε : * * * 

γώ! τοῦτο βουλόμενοι ποιέϊν᾽ οἵ τε πρεσβύτεροι πάλιν, ἂν 

! ἐγγύαι αἱ ἐγγύαι Ἐ. ν. Τ ἔχετ᾽ ἐκ φύσεως ἐκ φύσεως 
τ ἴδια] δίκαια γρ- 5:0. * v. 
Ὁ ὅμοιόν ἐστιν] ἐστιν ὅμοιον P. v. k. ὁ τὸ καθ᾽ ----ἐντεῦθεν. ἴῃ γρ. 8. τὸ 
o "Αριστογεῖτον͵ ἀριστογείτων ὃ. καθ᾽ αὑτόν ἴῃ margine k. 

et pr. v. ἀριστόγειτον F. k. t Idorrꝰ] ἴδοιτε δ᾽ k. et γρ. 8. 
Ρ γραφὴν ἁλῶναι) ἁλῶναι γραφὴν ἃ φρὸς ἀλλήλους om. F. post 

v. χρώμενοι ponit v. 
4 σε τεθνάναι ἐπὶ ταύτῃ] ἐπὶ x ὁμοίας] ὁμοίους Ο, 

ταύτῃ σε τεθνάναι Ἀ. σε ἐπὶ ταύτῃ Υ τε ΟἿ, v. 
τεθνάναι FV. v. 



Ρ. 796, 797. ΚΑΤᾺ ἈΡΙΣΤΟΓΕΙΤΌΝΟΣ Δ. 8ρι 

ἄρ᾽ ἴδωσιν ἢ δαπάνην ἢ πότον ἢ παιδιὰν πλείω τῆς με- 

πρίας, οὕτω ταῦθ᾽ ὁρῶσιν ὥστε μὴ δοκεῖν ἑωρακέναι. ἐκ 
᾿ δὲ τούτων γίγμεταί" τοῦ πάνθ᾽ δ᾿ φίρουσιν αἱ φύσεις, καὶ 

ο΄ χοβ καλῶς γίγνεται. τὸν αὐτὸν τοίνυν "τρόπον " καὶ ὑμεῖς, 797 
β "ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὴν πόλιν οἰκεῖτε, συγγενικῶς καὶ 

—— τῶν ἀτυχονεότων 

acre, τὸ τῆς παροιμίας, “ ὁρῶντας μὴ ὁρῶν καὶ 9 
ἀκούοντας μὴ ἀκούειν, οἱ δ᾽ οὕτω ποιοῦντες ἃ πράττουσιν, 
"ὥστ᾽ εἶναι φανεροὶ " καὶ φυλαττόμενοι καὶ αἰσχυνόμενοι. 
ἐκ δὲ τούτων ἡ κοινὴ ' καὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν αἰτία τῇ 

τος πόλει μένει καὶ συνέστηκεν ὁμόνοια. ταῦτα τοίνυν ᾿Αρι- 

στογείτων τὰ καλῶς οὕτω πεπηγότα τῇ * καὶ τοῖς το 

ἤθεσι τοῖς ν κινεῖ καὶ ἀναιρεῖ καὶ "μεταῤῥίπτει, 
καὶ ἃ τῶν ἄλλων ἱτῶν ἠτυχηκότων ἕκαστος ἀψοφητὶ 

ποιέῖ, ταῦθ᾽ οὗτος μόνον οὐ κώδωνας ἐξαψάμενος δια- 
πράττεται. οὐ πρύτανις, οὐ κηρυξ, οὐκ ἐπιστάτης, " οὐχ ες 

τοῦ ἡ προεδρεύουσα φυλὴ τούτου κρατεῖν δύναται. ——*— τῇ 
τις ὑμῶν ἐφ᾽ οἷς οὗτος ἀσελγαίνει. λυπηθεὶς ᾿ἃ πῃ 4“ 

““τονὴ Ἢ δὲ ταῦτα ποιεῖν, καὶ ταῦτ᾽ ὀφείλοντα τῷ ἐμ 
cio τί δ᾽, οὐ καὶ ὁ δῆνα, φησίν, ἐφείλει » τὸν ἐχθρὸν 

— ὑπειπὼν τὸν ἑαυτοῦ. ὥστε τὴν πονηρίαν τὴν τού- το 

τοῦ αἰτίαν εἶναι τῶν βλασφημιῶν, αἰ περὶ τῶν οὐχ, ὁμοῖ- 

ὧν τούτῳ διὰ τοῦτον γίγνονται. 

5 τρόπων τρόπον τοῦτον Ε΄ v. x —B 5** k. 
om. V.O. δ μεταῤῥίπτει ἘΞῪ, O. v. vulg. 
δ ἢ οἵ. ν. μεταῤῥπτεῖ. S. ut plerumque, ac- 
Are] ὕπερ F. οἱ pr. ν. ὥσπερ centu caret. 

8.O. οἱ correetus v. ᾿ τῶν ροβῖ ἄλλων οὔ, O. 
4 δρῶντας-τ-ἀκούοντα.] ὁρῶντες--- A * 

——— * 
0 

Γ καὶ ante πάντων om. O. 



82 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ] On.XXV. 

Ἰοό Λοιπὸν τοίνυν ἐστίν, 5 ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῖς ἀπαλλαᾶ- 
— ΄ J — 

γῆναι βουλομένοις τούτου, ἢ ἀδίκημα σαφὲς καὶ ἐναῤγὲς 
ἔχοντας ἐκ τῶν νόμων μάλιστα μὲν αὐτῷ θανάτου τιμῆ- 15 

σαι, εἰ “δὲ μή, τοσοῦτον "ἐπιθεϊναι τίμημα χρημάτων, ὅσον 

" μὴ δυνήσεται φέρειν" ἄλλη γὰρ οὐκ ἔστιν ἀπαλλαγὴ τού- 
᾿ 22 ——— —* 

τολτου, σαφῶς ἐπίστασθε. καὶ γάρ, ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι, τῶν 
“μὲν ἄλλων ἀνθρώπων ἄ ἄν τις ᾿ ἴδοι τοὺς. μὲν! βελτίστους * 1798 
μετριωτάτους αὐτῇ τῇ Φύσει πάντα ποιοῦντας ἑκόντας ἃ 

δέει, τοὺς δὲ χείρους μὲν τούτων, ἔξω δὲ τοῦ πονηροὺς ἄγαν 
» »-»- »" Ν ε * * * 2 »“» 

κλήθηναι, τῷ φόβῳ τῷ πρὸς ὑμᾶς καὶ " τῷ τοῖς αἰσχροῖς 
καὶ λόγοις καὶ ὀνείδεσιν ἀλγεῖν εὐλαβουμένους ἐξαμαρτά- 5 

γειγ᾽ τοὺς δὲ πονηροτάτους καὶ " τοὺς ἐξωγίστους ὀνομώ- 
φ΄ 7 αὐτὸ 

τοϑ ζομένους τάς γε συμφορὼς σωφρονίζειν λέγουσιν. οὑτοσὶ 
τοίνυν ᾿Αριστογείτων τοσοῦτον ὑπεῤῆρκεν ἢ ἅπαντας ἀνθρώ- 

ποὺς πονηρίῳ, ὥστ᾽ "οὐδὲ παθὼν ἐνουθετήθη, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς 
αὐτοῖς ἀδικήμασι καὶ πλεονεκτήμασι — εἴληπται. το 

—XX γ ρου ὙΨ 2 ϑ 228 ⸗ 
καὶ " τοσούτῳ πλεΐονος ὀργῆς ἄξιός ἐστι γῦν ἢ πρότερον, 

ὅσῳ τότε μὲ ἥ ὁ μιόγον ὥετο δέῃ ἃ τοὺς γό, , μὲν γράφειν “μόνον ὠετο θεῖν πωρῶ τοὺς νόμους, 

ψυνὶ δὲ ὁ πάγτω ποιεῖν, αἰτιώσθαι, λέγειν, διαβάλλειν, 

[“ἄγειν,] βλασφημεῖν, θανάτου τιμᾶσθαι, εἰσωγγέλλειν, 15 
» *8 * 3 * 2 φ 

κωκολογεῖν τοὺς ἐπιτίμους ωὐτὸς οφείλων τῶ δημοσίω" 
7 Ἂς »δ' » ͵ Ν X 7 »-»“ — 

109 τούτου γὰρ οὐδὲν ἐστι δεινότερον. τὸ μὲν οὖν νουθετεῖν τοῦ- 
τον μανία᾽ ὃς γάρ, οἷς ὁ δῆμος ἅπας τοὺς ἐνοχλοῦντως 

ἑαυτὸν νουθετέ; θορύβοις, μηδὲ πώποθ᾽ ὑπέϊξε μηδὲ δὲε- :ο 

ο ὦ οἵη. K. v. V.O.Kk. 
Ρ ἀδίκημα) παράδειγμα F. v. Υ̓ γε om. 5. Ὑ: τε ν. 
ἡ αὐτῷ θανάτου] θανάτου αὐτῷ 2 ἅπαντας] πάντας F.k.v. 

F.v. Ὁ οὐδὲ] οὔτε k. 
τ ἐπιθεῖναι] ἀναθεῖνα: ὃ. ἐπιανα- Ὁ πρσούτῳ] τοσοῦτο k. 

θεῖναι V. ς μόνον] νόμον V. 
5 μὴ] οὐ F. v. ἀ πάντα] ταῦτα F. v. οἵ γρ. Υ. 
ι ἴδοι] ἴδη ν. ς ἄγειν om. 8. Κ, ἀπάγειν muar · 
" τῷ τοῖς] τὸ τοῖς Κκ, 50 k. 
Χ πρὺς ante ἐξαγίστους o. S. 



Πρ. 78,799. ΚΑΤΑ ἈΡΙΣΤΟΓΕΊΤΟΝΟΣ Α. 803 

τράπηη; ταχύ γ᾽ ἂν " φροντίσειε τοῦ * ἑγὸς λόγου. ἄνι- 

τἴατον, ἀνίατον, ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὸ πρᾶγμά ἐστι ὅ τὸ 
᾿ χιο τούτου, δὲ δὴ πάντας, ὥσπερ ' οἱ ἰατροί, ὅταν καρκί- 
| νον ἢ φαγέδαιναν ἢ τῶν ἄλλων ἀνιάτων κτὶ κακῶν ἴδω- 

σιν, ἀπέκαυσαν ἢ ὅλως ἀπέκοψαν, οὕτω τοῦτο τὸ θηρίον «ς 
— —— ἐξορίσαι, Ἢ ἐκ τῆς πόλεως, ἀνελέϊν, μὴ περι- 

ο΄ μείναντάς τι΄ παθέν, ὃ μήτ᾽ ἰδία μήτε δημοσία γένοιτο, 
ι11 ἀλλὰ προευλαβηβέντας. ὡδὶ γὰρ ὁρᾶτε. οὐδένα πώποτ᾽ 

᾿ἥσως ὑμῶν ἔχις ἔδακεν οὐδὲ φαλάγγιον, "' μηδὲ " δάκοι" 
ἀλλ᾽ ὅμως “ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα " ἐπὰν ἴδητε, “ εὐβὺς 799 
τ ἀποκτείνετε. τὸν αὐτὸν τοίνυν τρόπον, " ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 
ναῖοι, καὶ ὅταν συκοφάντην καὶ πικρὸν καὶ ἔχιν τὴν φύ- 
σιν ἄνθρωπον ἴδητε, μὴ πότε ἕκαστον ὑμῶν δήξεται περι-- 6 
μίετε, ἀλλὶ ὁ προστυχὼν "ἀεὶ " τιμωρείσθω. 

τ ᾿᾿Αυκοῦργος μὲν οὖν τὴν ̓Αθηνῶν " ἐμαρτύρετο καὶ τὴν 
μητέρα τῶν θεῶν, καὶ καλῶς ᾽ ἐποίει. ἐγὼ δὲ τοὺς προ- 

γόνους τοὺς ὑμετέρους καὶ τὰς ἀρετὰς " τὰς ἐκείνων ἀνα- 
καλῶ, ὧν οὐδ᾽ "ὁ χρόνος τὴν μνήμην. " ἡφάνικεν, εἰκότως" το 

πων γὰρ οὐχὶ τοῖς σονηροτάτοιρ" καὶ ᾿ συκοφάν- 

τάις ὁ συνεργεῖν διδόντες ἑαυτούς, οὐδὲ τὸν ἐντὸς τείχους 
——— ἐπ᾿ ἀλλήλους, ἀλλὰ καὶ τῶν ῥητόρων 

53 φρωντίσειέ τι F.. k. ἱ ἀεὶ S. V.O.k. vulg. αἰεί. 
ω ζ om. k. 5 φιμωρείσθω] τιμωρησάσθω V.O. 

Ι οἱ — — Κ΄ ἐμαρτύρετοἾ ἐμαρτύρατο ν. ἐ- 
κ οἷν, pr. v.· 1 

—2* —328 Ε.ν. Υ ἐποίει} γ᾽ ἐποίει F.O.v. 

* Ῥ. 5.0. — —— 
n ——— v. * Ἴ ὀφάνισω ν 
9 ἥταντα α ιν, ⸗ 
— E— ἄν — —— τοῖς συκοφάνταις 

ἢ εὐθὺς ἴῃ γρ. 8 Τὰ 



84 
Ν 2 * * X 7’ ἣν * “ 

καὶ τῶν ἰδιωτῶν τοὺς μὲν σώφρονας καὶ χρηστοὺς τιμῶν- 
Ν δὲ ΄Ἦῃ Ὗ 9 δ Ἢ * — 7 τες, τοὺς δὲ πονηροὺς καὶ θρασεϊς μισοῦντες καὶ κολάζον- "5 

» 7 — »"» ὼ * »" ᾽ F 

τες. ἐξ ὧν “πάντες ἀβληταὶ τῶν καλῶν ἔργων ἐγένοντο. 
ὰ ᾽ ᾽ 7] 7 Εν δ᾽ εἰπὼν ἔτι παύσασθαι βούλομαι. ἔξιτε αὐτίκα 

7 » »-“ὝἪ «ε * 

δὴ μάλα ἐκ τοῦ δικαστηρίου, βεωρήσουσι δ᾽ ὑμᾶς οἱ ἷ πε- 
* »“, * 

ριεστηκότες καὶ ξένοι καὶ πολῖται, καὶ κατ᾽ ἄνδρα ὅ εἰς 2:0 
«, * 

ἕκαστον τὸν παριόντω βλέψονται καὶ φυσιογνωμονήσουσι 
ς΄ ᾽ * ΜΠ Σ ΗΝ 7 ⸗ 

τοὺς " ἀποψηφισαμένους. τί οὖν ἷ ἐρεῖτε, " ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 
" ᾽ * ΄ 

γαῖοι, εἰ προέμενοι τοὺς νόμους ἔξιτε ; ποίοις ' προσώποις 
ὮΝ ᾽ 2 Ν ων τ 7 " 7. 

ἢ τίσιν ὀφβαλμοϊς πρὸς ἕκαστον τούτων ἀντιβλέψετε; 
-“ . -“ » " 7 

᾿Ι4πῶς δ᾽ εἰς τὸ μητρῷον βαδὶέϊσθε, ἄν τι βούλησθε; οὐ: 
ἂν Ψ ΒΝ ε δον ἃ “ ἊΣ ὦ Ἂ 

γὰρ δήπου " εἷς καθ᾿ ἕνω ὑμῶν ἕκαστος “ ὥσπερ ἐπὶ κὺ- 
— Ν 7 P 7 5 4 ⸗ *X * 

βίους τοὺς νόμους ἢ πορεύσεται, εἰ ἃ γὺν μὴ βεβαιώσαντες 
᾽ » ε΄ -“ * Ν »-“ ᾿ » αὐτοὺς ἔξιτε ἅπαντες κοινῇ. πῶς δὲ ταῖς νουμηνίαις ἢ εἰς 

Ν ᾽ ΕΣ ᾿ ΗΝ 

τὴν ἀκρόπολιν ἀναβαίνοντες τὠγαβὰ τῇ πόλει διδόναι καὶ ϑοο 
-Ὁ ε -“ * »" Ε ε, . 7 ᾽ » 

ἕκαστος ἑωυτῷ τοῖς θεοῖς εὔξεται, ὅτων ὄντος τούτου ἣ ἐκέϊ 
»" * δ ὧν -“ “» 5 ᾿ “ἢ 

καὶ τοῦ ' πατρὸς αὐτοῦ τοῦ χρηστοῦ τἀνωντίω τοῖς Ὁρκοὶς 
»" οι, 7] 3 , ΠΝ ΓΝ 2 

115 καὶ τοὺς ἐκέ; γρώμμασιν ἐγνωκότες " ἦτε; ἡ ἢ τί ἐρεῖτε, 
Υ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τί ἐρεῖτε, ἄ ἡμῶς ἐρωτῷ γνωρί ᾿ ῥες ᾿Αθηναῖοι, τί ἐρεῖτε, ἄν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ γνωρί-- 5 

Υς 22 7 2 * 

σῶς τοὺς ἀποψηφισωμένους ; τί φήσετε; ἀρέσκειν του-- 
Β΄ ε * » »" ᾿ Ὁ» 

τον ὑμῖν; καὶ τίς ὁ τοῦτο τολμήσων εἰπέϊν; τίς ὁ τῆς ᾿ * 
—— * ΣᾺ 

τούτου πονηρίως μετ᾽ ἀρᾶς καὶ κωκῆς δόξης κληρονομεῖν 

[ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣῚ Οκ. ΧΧΥ. 
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e πάντες] ἅπαντες k. 
ἴ περιεστηκότες] προεστηκότες V. 
8 εἷς ἕκαστον τὸν} ἕκαστος S. V. 

Ο. εἷς ἕκαστος τὸν correctus v. 
εἰς ἕκαστον k. 

ἢ εἷς} γε k. om. F.v. 
9 ὥσπερ] ὡς kK. 
p πορεύσεται] πορεύεται Κ, 
4 γῦν} τοίνυν Ὺ. 
Τ᾿ εἰς ante ἀκρόπολιν om. pr. k. 

ὃ ἀποψηφισαμένους] ἀπεψηφισμέ- 
ἮΙ 

' ἐρεϊτεῖ ἐρεῖτε τί ἐρεῖτε Κ. 
κ ὦ οἵ. K. ν. 
᾿ προσώποις ἴῃ γρ. 8.0. 
m ἀγτιβλέψετε] ἀντιβλέψεσθε P. 

V. 

5. ἐκεῖ om. S. 
t — ἀδελφοῦ correctus k. 
ἃ ἦτε om. pr. V. 

xJom. 8.Κιν. 
Υ ὦ οι. Ο. k. .. 
2 ἀποψηφισαμένους) ἀπεψηφισμές 

γους 5. V.O. k. 



Ρ. 8οο, 8ο:, ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Α. 805 

᾿βουλησόμενος ; ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸς " ἕκαστος " ἀποψηφί- το 
—— οὐκοῦν ᾿ καταράσεσθε τοῖς " ἀπ μένοις, 
τοῦτο ' τὸ πιστὸν " ἕκαστος διδοὺς ὡς οὐκ αὐτὸς οὗτός 

τιό ἐστι. καὶ τί δέ ταῦτα ποιεῖν, ἐξὸν εὐφημεῖν καὶ ἅπαν- 
τας " ἅπασι πάντα τἀγαθὰ εὔχεσθαι, καὶ ὑμᾶς ὑμῖν. 

αὐτοῖς καὶ τοὺς ἄλλους ᾿Αθηναίους ἅπαντας ὑμῖν, προσ- τς 
δα Δ καὶ τὸν ξένους καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας ; - 
—* γάρ, ̓ἐφῖκται πάντων ἡ τούτου κακοπραγμιο- 
σύνη, "καὶ πᾶσι βουλομένοις ἐστὶν ἀπαλλαγῆναι τῆς. 
τούτου πονηρίας καὶ δίκην δεδωκότα ' αὐτὸν ἐπιδεν. 

—— 

Κς, 

“ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Β. 

Οτι μὲν τοίνυν " καὶ ὀφείλει τῶ δημοσίῳ "᾿Αριστογεί- 

τῶν οὑτοσὶ καὶ οὐκ ἔστιν ἐ ἐπίτιμος. καὶ οἱ * διαῤῥήδην 
ἀπαγορεύουσιν [ ἐν τῷ δήμῳ] μὴ ἐξῶναι " λέγειν τόϊς 
τοιούτοις, —— —— " ὦ ἄνδρες δικασταί. 8οι 
δῆ δ᾽ ὑμᾶς ' ἅπαντας μὲν ἀπείργειν καὶ κωλύειν. τοὺς 

παρανομοῦντας, πολὺ δὲ μάλιστα τοὺς ἐν ταῖς ἀρχαῖς 

ἃ ὄντας καὶ τοὺς πολιτευομένους διὰ γὰρ τούτους τὼ κοι- 

* * φήσει * — ——— 7 k. 
V. εἰ τεῦ. ᾿ αὐτὸν ἐπιδεῖν) ἰδεῖν 8. 
———— καταψηφίσα- " καὶ αηΐδ ὀφείλει ὁπ}; ν΄, 

σθα, F. οἵη. eum ipsis οὐκοῦν κα- δ "Ἀριστογείτων om. k. 
τοῖς ἴκ, εἴν τῷ Νωο] ας Ἀν γ.! 

— χά καταρᾶσθαι, F. ὁ λέγειν τοῖς τοιούτοις} τοῖς τοιού- 
χων, τοῖς λέγειν F. v. 

“ ἀποψηφισαμένοι() ἀπεψηφισμέ- εἢ δικασταί ὦ δικασταί 
γοις Κ, ——2 k. ——— ἣν Σ ἀμ 

Γ τὺ οἱ, k. ἀθηναῖοι ὃ, V. O. 
Κ ἕκαστος) ἕκαστων ν. Γ ἅπαντας} πάντας Κ. 



806 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣΊ) Οκ. XXVI. 
γ. 7 ΄ ἣν αἴ »“»Ἥ * 

νὼ καὶ βλάπτεσθαι πέφυκεν, " ἂν ὥσὶ φαῦλοι, καὶ τὰ 5 
» “ * ν᾿ ; »“ ’ 

μέγιστα πάλιν ὠφελέϊσθαι, ἐὰν ὦσιν ἐπιεικεῖς καὶ θέλω- 
» * * ὃς «“" ..- * “ Ψ ἃ 

σιν ἐμμένειν τοῖς νόμοις. ὡς, ἂν ἅπαξ δῶτε τοῖς ὑπὲρ 

τῶν κοινῶν ἐγχειροῦσί ἢ τι πράττειν τὸ παρανομεῖν καὶ 
» ,“ ς ΄ 3 »"» " 

κωταφρονεῖν τῶν ὡρισμένων δικαίων, ἀνωγκαῖόν ἐστὶν 
ὶ « " ͵ “ 7) * Ζ ἱἅπαντας ἀπολαύειν [" τῆς τούτων κακίας] τοὺς μετέχον: το 

»ἥ υ Ν᾿», * » »" ε 

8τας τῆς πόλεως. ὥσπερ γὰρ τῶν ἐν τάϊς ναυσὶν ἁμαρ- 
,ὔ ἃ 7 ἊΨ Ν * ε; Ν »" 

τημάτων, ἃ συμβαίνει περὶ τοὺς πλόῦς, ὅτᾶν μὲν τῶν 
* —8* J — / 

ναυτῶν τις ἁμάρτη, βραχεῖαν τὴν βλάβην ἡνεγκὲν, ὅταν 
ἌΝ : ᾿ -- ν. 3 ᾿ .« 

δ᾽ ὁ κυβερνήτης ' ἀποσφαλῇ, "᾿ κοινὴν τὴν ἀτυχίαν ἅπαδσε τς 
“, ᾽ ΄ ε Ἁ * 

τοῖς " ἐμπλέουσι “ κατεσκεύασεν, ὡσαύτως τὼ μὲν τῶν 
᾽ “Ἥ ε ᾽ " »"» ᾽ ἯἙ 

ἰδιωτῶν ἁμαρτήματα οὐκ εἰς τὸ πλῆθος εἰς δ᾽ αὐτοὺς 
⸗ 4J x δὲ 8 * 7 4J 

ἥνεγκε τὰς βλάβας, τὼ δὲ τῶν ἀρχόντων καὶ πολιτευο- 
΄ ΣΡ « ᾿ » δὼ Ν Ν 7 

4 μένων εἰς ἢ ἅπαντας ἀφικνέίτωι. M καὶ τὰς τιμωρίας το 
ε * ἢ Ὁ ν » ᾿ 

ὁ Σόλων τοῖς μὲν ἰδιώταις ἃ ἐποίησε βραδείας, ταῖς δ 
» »“ R “» δ »" 7 « Ὁ ἀρχαῖς καὶ τὸς δημαγωγοῖς τωχείας, ὑπολωμβάνων 

΄»-᾿ JXV » » ΄-"͵ Ν 

τοῖς μὲν ἐνδέχεσθαι καὶ παρὰ τὸν χρόνον τὸ δίκαιον λώ- 
* * ⸗ » Ψ -»" Ν Ν ; * 

βεῖν, τοῖς δ᾽ οὐκ " εἶναι περιμέϊνωι" τὸ γὰρ τιμωρησόμε: 15 
⸗ —2 σις ἢ ͵7 υθ ́  Ν᾽ , 

δνον οὐχ, ᾿ὑπέστωι τῆς πολιτείως κωτωλυθείσης. καὶ τού- 

τοῖς τοὺς δικωΐοις οὐδεὶς οὕτως οὔτε ἀναιδὴς οὔθ᾽ ὑπὲρ 
« “ “ ᾽ Ν ε * * Φ ͵7͵ μὰ ὡς ὐϑδ δα 

ὑμᾶς φρονὼν ἐστὶν ὁστὶις ἀντιλέγειν ἐπιχειρήσει, πλήν 

᾿Αριστογείτονος ἡ τουτουὶ καὶ τῆς " τούτου ΓΞ τόλμης καὶ] 
͵ * 8& Υ̓ ῪΗΝ * Ἂς R Ἂς 

πονηρίως. ὡλλὼ πάσως “ τῶς ὠρχῶς κωὶ τοὺς πολιτευο- 802 
— 

ε ἀν] ἐὰν Οὐκ. Sio et paullo V. Ο. Κ. 
infra. Ρ ἅπαντας] ἅπαντας F. O. 

δ το ὁπ). P.v. v. “ἅπαντας ὑμῶν Κ. 
ἱ ἅπαντας om. v. 4 ἐποίησε βραδείας βραδείας ἐ- 
kx [τῆς τούτων κακίας] om. O.. ποίησε P. v. 

ἴῃ γρ. habent F. V. ἴῃ margine 8.k. chæi] ἐνεῖναι V.O. 
ἱ ἢ διαμάρ- 5 ὑπέσταιἿ ὑπολείπεσθαι ἔτι Κ., 

τῇ F. V. Ο. Κι ν. t τουτουὶ] τούτου F. V. 
m κοινὴν} κοινῇ Ε΄, O. v. ἃ τρύτου] του ὃ. ᾿ 
ἢ ἐμπλέουσιἼ συμπλέουσι F. Κι v. x [τόλμης καὶ] om. S. Κ΄. 
9 κατεσκεύασεν παρεσκεύασεν ὃ. Υ τὰς] καὶ τὰς F. 85. Κι ν. 



Ρ. 802. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ B. 807 

᾿ μένους εὑρήσομεν, ἐπειδὰν ἅπαξ "τι καταγνῶτε ὑμεῖς, 
6" τούτοις ἐμμένοντας... τοῦτο μὲν γὰρ ὅταν ἀποχειροτονη- 

θῶσί τινες τῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς, παραχρῆμα. πέπαυνται 
ἄρχοντες καὶ τοὺς στεφάνους —— τοῦτο δ᾽ ὅσοις ς 

— τῶν θεσμοθετῶν — πάγον οὐχ," οἷόν τέ ἐστιν ἀνελ- 
θῶν, παρέντες τὸ βιάζεσθαι στέργουσιν “ εἴκοντες ταῖς 
ὑμετέραις γνόσεσι. καὶ “ταῦτ᾽ εἰκότως “ ποιοῦσιν". ὥσ- 
περ γάρ, ὅταν ἄρχωσι, τοὺς ἰδιώτας οἴονται δὲν ' αὑτοῖς το 

᾿ — ὡσαύτως, ὅταν αὐτοὶ ἰδιῶται γένωνται πάλιν, 

συν νύλων ἄρχουσι νόμο νόμοις δικαίως ἂν ἀκολου- 

γθόῖεν. ἔτι τοίνυν ἢ οἱ πολιτευόμενοι. πάντες, ἐκ τῶν πα- 
*— εἰ βούλεσθε ἀρξάμενοι χρόνων θεωρεῖν, ὡσαύτως 

ΐ εἴκοντες τοῖς ὑμετέροις δικαίοις. ᾿Αριστείδην ἐ5 
" μὲν γάρ φασιν ὑπὸ τῶν πργόνων. ̓ μετασταθέντα ἐ ἐν 

Αἰγίνῃ διατρίβειν, ἕως Ἢ ὁ δῆμος αὐτὸν κατεδέξατο, Μιλ- 
τῶν, δὲ καὶ Περικλέα “ὄφλωτας, τὸν μὲν τριάκοντα ἡ 

᾿ χὴν δὲ πεντήκοντα ὁ τάλαντα, ἐκτίσαντας οὕτω δημηγο- 20 

βρεῖν. Ῥὸ καὶ δεινότατον ἂν ὃ εἴη συμβαῖνον, τοὺς μὲν πολ- 
'λὰ καὶ μεγάλα ποιήσαντας ὑμᾶς ἀγαθὰ μὴ "τυχεῖν 

ταύτης τῆς δωρεᾶς, ὥστε παρὰ τοὺς νόμους τι " τοὺς κεὶ- 

μένους "ὑμῖν πρᾶξαι, τὸν δὲ μηδὲν " μὲν ἀγαθὸν εἰργασ- 

ὁ φῇ τὐλςκ. Conf. Valeken. ad Herodot. 8, 

ΝΗ σὺ να νον. 
᾿ 

᾽ 
— 

—— 8:1. 
Β ἐόν τέ] οἷον ἘΞ ν τ ὁ δῆμος αὐτὸν͵ αὐτὸν ὁ δῆμος 
με μμόννος Κ᾿ ν. om.k. F.v. 
4 ταῦτ᾽ τοῦτο 5. X. O. k. 5 ὄφλοντας ὀφείλοντας 5.0.0. 
ὁ κομῦσιν οἵο,, Ὁ. in γρ. βαθεῖ ὠ  “ῴὼψτάλαντα οἴ, 8, in margine 

Υ. habet V. 
Γ αὑτοῖς) αὐτοὺς S. Ρ ὃ καὶ δεινότατω καὶ δεινὸν 8. 
Ε τοῖς οἵω, Ο, et pr. V. 
5 οἱ οὔ, pr. V. ὁ ἀῇ ἄν γεΎ.0. 
ἐ φαίνονται αὐτοὶ φαίνοντα; k. Τ᾿ πυχεῖν] μετέχειν 5, 0Υ,0. 

αἱ καὶ αὐτο V. v. " σοὺς κειμένους ον, F. v. 

Κ μὲν γάρ) μέν γέ Υ.0.κ, ᾿ ὑμῖν} παρ᾽ ὑμῖν F. v. 
ιὐμίῥνναδών} "αν 4 " μὲν οπι, S. V.v. 

Υ0.,, 1γ΄ 3* 



808 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ] Οκ. ΧΧΥῚ. 

μένον, ᾿ ὑπερπλήθη δ᾽ ἐξημαρτηκότω, τοῦτον οὕτω προχεί- 15 

ρως φαίνεσθαι καὶ παρὼ τὸ συμφέρον καὶ τὸ δίκαιον 
ἐξουσίαν παρ ὑμῶν τοῦ παρανομεῖν εἰληφότω. καὶ τί 
δεὶ λέγειν περὶ τῶν παλαιῶν; ἀλλὼ τοὺς ἐφ᾽ ὑμῶν αὐ- 
τῶν ἀναλογίσασθε, εἴ τις οὕτως ἀναιδὴς γέγονε πώποτε 803 

οὐδένα γὰρ ἂν ὃ εὕροιτε, εἰ " βούλοισθε ἀκριβῶς ἐξετά- 
ο ζειν. χωρὶς τοΐνυν τούτων, ὅταν τις ψιφίσματος ἢ , νόμου 
γραφὴν ἀπενέγκη πρὸς τοὺς θεσμοθέτας, ὁ ὁ μὲν νόμος ἤ 

τὸ. ψήφισμα ἄ ἄκυρόν ἐστίν, ὃ δὲ θεὶς ἢ [ γράψνας οὐδὲν ς 

ἀνωισιχυντεῖ βιαζόμενος, ἀλλ᾽ ὅ τι ἂν ὑμεῖς ψηφίσησθε, 

τούτῳ ἐμμένει, κἂν ἢ πρῶτος “τὸ δύνασθαι λέγειν ἢ πράτ-- 
τειν ἐν ὑμῖν. καΐτοι πῶς οὐκ ἄτοπον, ἃ μὲν “ ἅπαντες 

ὑμεῖς συλλεγέντες ἐψηφίσασθε " κατὰ τοὺς νόμους, ἄκυ- το 
ρώ εἶναι, τὴν δὲ ᾿Αριστογείτονος βούλησιν εἰς τὸ παρανο- 

μεέϊν κυριωτέραν ἶ οἴεσθαι δεῖν τῶν νόμων αὐτῶν καταστῆή- 
10043; πάλιν τοίνυν ὅταν τις ἐπεξιὼν ὅ μὴ μεταλάβη τ 

πέμπτον μέρος τῶν ψήφων, ἐφ᾽ οἷς οἱ νόμοι κελεύουσι τὸ 

λοιπὸν μὴ γράφεσθαι μηδ᾽ ἀπάγειν μηδ᾽ " ἐφηγεέῖσθαι, is 
Ν ᾽Ν 7 Ν 2 22 ὑδεὶ —2 δὲ ᾽7 

ΤΟΥ ὠὐὑτον Τροστον 74 τῶῦυτ οὐδεὶς vν σρῶώττειῖν 

ἃ, 

τῶν ἐνόχων ὄντων τούτοις τοῖς ἐπιτιμίοις. ᾿Αριστογείτονι 

δ᾽, ὡς ἔοικε, μόνῳ τῶν ἁπάντων οὐδὲν οὔτε δικωστήριον 

Ιτοῦτε νόμος ἢ κυριώτερόν ἐστι τῆς αὐτοῦ βουλήσεως. καὶ 

ταῦτω πάντω οὕτω διωφυλάττουσιν οὐδὲ πώποτε οὔθ᾽ :ο ᾿ 

ὑμῖν οὔτε τοῖς προγόνοις μετεμέλησεν. ἔστι γὰρ δημο- 

x ὑπερπλήθη] παμπληθῆ F.v. et correctus k. 
Υ τὸ δίκαιον] παρὰ τὸ δίκαιον V. 4 ἅπαντες ὑμεῖς} ἅπαντες οἱ γρ. Κ. 
5 γὰρ ἄν οἵη. pr. V. ἂν om. F. ς κατὰ] διὰ S. V. O. k. 

8. v. Γ οἴεσθαι) οἴεσθε V. 
3. εὕροιτε] εὑῤήδετεν. ἕξ μὴ οηϊ. 8, 
Ὁ βούλοισθε] βούλεσθε Ἰκ. βουλή- ἢ ἐφηγεῖσθαι ἀφηγεῖσθαι P. v. 

σεσθε 8.0.0. ᾿ ἁπάντων] πάντων Ἐν. 
ς τὸ δύγασθα:] τῷ δύνασθαι, S. V. x κυριώτερόν]) κυριώτερός O.. V. 



Ρ: 803, 804. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Β. 809 

ἢ μαχομένους περιεῖναι, τῶν δὲ νόμων ἢ προαιρουμένους ἢ 
᾿Βσυγανωγκαζομένους ἡττᾶσθαι. καὶ ταῦθ᾽ ὅτι τοῦτον τὸν :ς 

τρόπον προσήκει; πράττεσθαι, καὶ παῤ αὐτώ τούτου 
2" συνωμολόγηται. ὅτε γὰρ Ὑπερίδης ἔγραψε, τῶν περὶ 
Ρ Χαιρώνειαν ἀτυχημάτων τοῖς Ἕλλησι ἣ γενομένων καὶ 

᾿ τῆς πόλεως ὑπὲρ αὐτῶν τῶν ἐδαφῶν εἰς κίνδυνον ᾽ μέγι- 
στον "κατακεκλειμένης, εἶναι τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους, 
Ἵ ὁμονοοῦντες ἅπαντες ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας προθύμως 8.4 
ἀγωνίζωνται, " ἐάν τις κίνδυνος τηλικοῦτος καταλαμβάνη 
τὴν πόλιν, τούτου τοῦ ψηφίσματος γραφὴν παρανόμων 

: 13 ἀπενέγκας ἠγωνίζετο ἐν τῷ δικαστηρίῳ. καίτοι πῶς οὐ 9 

δεινὸν εἰς μὲν τὴν ὑπὲρ τῆς πατρίδος σωτηρίαν μηδενὶ τῶν 
πολιτῶν τυ βῆ μερ τουτονὶ συγχωρῆσαι τυχεῖν τῆς 

. ἐπιτιμίας, εἰς δὲ τὴν " αὑτοῦ παρανομίαν παρὰ πάντων 
ὑμῶν ἀξιοῦν λαμβάνειν τὴν αὐτὴν δωρεάν; καίτοι πολύ 

γε νομιμώτερον καὶ δικαιότερον τὸ ψήφισμα ἐκεῖνο ἦν οὗ το 

τᾷᾳσὺ νῦν ἀξιοῖς ψηφίσασθαί σοι τουτουσί. τὸ μὲν γὰρ ἴσον 
καὶ κοινὸν ἅπασι τὸῖς πολίταις ἦν, τὸ δ᾽ ἄνισον καὶ σοὶ 
μόνῳ " τῶν ἐν τῇ πόλει τὴν πλεονεξίαν κατασκρυάζον᾽ 
καὶ τὸ μὲν ὑπὲρ τοῦ μὴ γενέσθαι τὴν εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ τε ἕγα 
κύριον ̓ τῆς ὅλης πολιτείας καταστῆναι, τὸ δ᾽ ὑπὲρ τοῦ κι5 

τὰ " τουτωνὶ δόγματα καὶ νόμιμα ἐκ παλαιοῦ παραδὸ- 

"τὸ om. 5, 0.0.1. » κατακεκλειμένης ——— 
Ἴ βουλομένους Ὁ. μένης Κ. κατακεκλιμένης F. οἴ pr. 

2 συναναγκαζομένους) συνώγωνι- Υ͂, κατακεκλεισμένης 8. et σοτῖτο- 

σι  ὐὩὶ τον 

ζομένους Ἐ, εἴ γρ. Ὗ etus v 
Ἴ φανερῶς συνω- ἃ ἐάν] ὅταν F. O. k. 

μολόγητα; Ἐ' ἵν, 'ἱφανερῶς συνωμο- ὠἋ αὑτοῦ τούτου Ἐὰν 
᾿ χ τῶν] τῶν Ὁ. 

ν Χαιρώνειαν} χερωναν Ἐ. Υ τῆς ὅλης πολιτείας] τῆς τολι- 

4 γενομένων} γινομένων Ο. τείας ὅλης ν. 
τ μέγιστον) τὸν μέγιστον L. ᾿ πουτωνὶ} τούτων k. 

3*2 



900 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣῚ] Οκ. XXVI. 

»-2ο. " " * 

θέντα ὑπὸ τῶν προγόνων σοὶ μόνῳ δεδόσθαι ἐξουσίαν ἀδεῶς 
᾽ Ω ΕΝ ε« Δ’, 

15 παραβαίνοντι καὶ πράττοντι ὅ τι ἂν βουληθῇς. ἡδέως " δ᾽ 
Ἃ » " ⸗ ἂν ἔγωγ᾽ αὐτὸν ἐρωτήσαιμι, πότερα ἔννομον καὶ δικωΐαν :ο 
» — εν Ν 7 “) 

ἐποιήσωτο τοῦ ψηφίσματος τὴν γραφὴν ἢ τοὐναντίον ἄδι.-- 
Ν ,; " Ἁ Ν ΟΝ — Ῥ — -“ 7 

κὸν καὶ πωράνομον. εἰ μὲν γῶᾶρ σύμφορον “ καὶ τῷ δή- 
᾽ “ ὃν " ’ 

μῳ βλαβεράν, “ δὲ αὐτὸ τοῦτο δικαίως ἂν ἃ ἀποθάνοι" 
9 ΄ »“» -“ — —* 

εἰ δὲ συμφέρουσαν καὶ τοῖς πολλοῖς ὠφέλιμον, διὰ τί:ς 
* 3 7 * 

γῦν τἀναντία οἷς αὐτὸς ἔγραψας “ ψηφίζεσθαι τούτους 
» * ——— ἢ ἃ τὰν δί ⸗ 22 ἠδὲ 
ἀξιοῖς ; ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐκέϊνα δίκαια οὔτε ταῦτ᾽ ἐννομιώ οὐ 

" Ψ 8 ς »ν ε “ν ε΄ “«Ψ — — 

τό συμφέροντά ἐστιν ὑμῖν. ὁρῶ δ᾽ Γὑμᾶς. ἔγωγε, " ὦ ἄνδρες 
7 ᾿ Ἀ δ κῶν 

δικασταί, ταύτην ἔχοντως τὴν γνώμην καὶ περὶ ὑμῶν αὐ-. 
»" Ἂν — ⸗ 2 

τῶν᾽ πολλὰς γὰρ ἐνδείξεις ἤδὴ κατεψηφίσασθε ἰδιω- 805 

τῶν ἀνθρώπων. καίτοι πῶς οὐ δεινὸν ἐφ᾽ ὑμῶν ἢ μὲν 
—— Ν ᾽ » 

αὐτῶν ἐξετάζεσθωι ἀκριβως τοὺς νόμους, ἐπὶ δὲ τῶν πε- 

ριεργαζομένων τε καὶ κοινῇ πάντας ἐνοχλούντων καὶ 
΄ ΟΝ ]Ὶ] —* *F* E - 

προσποιουμένων ὑπὲρ τοὺς ὥλλους εἰνῶν ῥωθύμως ουτῶς ς 

ἔχειν; . δι ν ᾿ 
᾽ X 4 ς * / * « κ ͵7 

17 Ου γὰρ δὴ τινες ὑμῶν οὑτως ἔχουσιν, ὡς “προσήκειν 
Ἁ θ᾽ ε * ——— ΄' δ X δὲ Ν 3 * 

μὲν ταῦυῦ ουτως ἔχειν ὡς ἐγώ λέγω, διῶ δὲ τὴν ἐπιεικείῶν 
᾽ ᾽ εν ᾧ " τὴν ᾿Αριστογείτονος καὶ τὸ χρήσιμον αὐτὸν ὑμῖν εἶναι πώ- 
΄ “Ἢ ε — ἙΝ 

ροπτέον τί καὶ πωρανομοῦντω αὐτόν. ὅτι μὲν γὰρ πονή- τὸ 
Ν τ ἢ ͵ Ι ἄδι: ς —— 27 ρβὸς καὶ τὸν τρόπον ᾿ ὥδικος, ἱκανως ὑμῖν, ὡς ἔγΎΩΥ οἱ- 

8 ᾽ * —2— Δ » τ ἢ Δ οἱ -“ 

18 μαι, ἐκ τῶν προειρημένων Λυκοῦργος " ἐπιδέδειχεν" ὅτι 
Ε ⸗ 5 3... ἂν * 7 4 δ᾽ οὐδὲ χρήσιμος, ἐξ αὐτῶν τῶν πολιτευμάτων ἄν τις 
3 —X - 7 αὐτὸν θεωρήσειεν. τίνα γὰρ παραγαγὼν εἰς τὸ δικαστή- 

ἃ δ᾽ οὔ. pr. Κ. k. ἄνδρες δικασταί F.v. ὦ ἄνδρες 

Ὁ καὶ ante τῷ οἴῃ. Ο. ἀθηναῖοι 8.0. Ο. 
ς δ᾽ αὐτὸ] διὰ F. ν. : Ἀ μὲν οἴῃ. O. 
ἃ ἀποθάνοι] ἀποθάνοις F. v. 1 1Ὲ} τι 8. et pr. Υ. 
ς ψηφίζεσθαι] ψηφίσασθαι Κ. Κ προσήκειν) προσήκει Κ. 
Γ ὑμᾶς ἔγωγε] ἔγωγε ὑμᾶς k. 1 ἄδικος] δεινῶς ἄδικος 8. 
ἐ ὦ ἄνδρες δικασταί ὦ δικασταί w ἐπιδέδειχεν ἐπέδειξεν Ἐς ν. 



ῬΡ.8οσ,8096. ΚΑΤᾺ ἈΡΙΣΤΟΓΕΊΤΟΝΟΣ Β. 9ΟΙ 

ριῶν, ὧν " αἰτιᾶται, ꝰ τούτων Ῥ ἥρηκε κατηγορῶν; ἢ ποῖον κ5 

᾿ πόρον ὑμῖν πεπόρικεν; ἢ τί ψήφισμα γέγραφεν, ᾧ πει- 
το σθέντες ὑμέϊς οὐ πάλιν μετανοῆσαι προείλεσθε ; καὶ γὰρ 

ταῦθ᾽ οὕτω σκαιός ἐστι καὶ βάρβαρος τὸν τρόπον, ὥσθ΄ 
ὅταν ὑμᾶς ἴδη " παροργισθέντας τι πρός τινας καὶ μᾶλ- a 
λον τοῦ δέοντος π᾿ γτάς, τηνικαῦτα παρὰ τὴν ὀργὴν 
ὑμῶν τὰ βουλήματα λαβὼν τόῖς καιροῖς ἐναντιοῦται. 
δέ δὲ τὸν πολιτευόμενον ὑπὲρ ὑμῶν οὐχὶ τοῖς ἐξαίφνης 
μετ᾽ ὀργῆς πάθεσιν ὑμῖν συμπίπτουσιν ἐπακολουθεῖν, 
ἀλλὰ τοῖς λογισμοῖς καὶ τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς ὑπάρ- "5 

20 χουσι " καιροῖς τὰ μὲν γὰρ ταχὺ μεταπίπτειν εἴθισται, 
τὰ δὲ διαμένειν καὶ "πλείω χρόνον ὑπάρχειν. ὧν οὗτος 
οὐδὲν ἐνθυμούμενος ' ἐλέγχει τὰ ἀπόῤῥητα τῆς πολιτείας, 
ὥστε ταὐτὰ ἀναγκάζεσθα: καὶ κύρια καὶ πάλιν ἄκυρα 8οό 
ποιεῖν. 

41 ᾿Αλλ᾽ ἴσως ὅτι πρὸς ἅπαντας " ἀεὶ προαιρεῖται λοι- 
δορέῖσθαι " καὶ διαβοασθαι καὶ μέμφεσθαι τὰ λεγόμενα, 
Υ διὰ ταῦτα περιποιῆσαι γῦν αὐτὸν ἁρμόττει ; ἀλλὰ 

ταῦτά γε νὴ τὴν ᾿Αθηνᾶν ὄνειδός ἐστιν, ἄνδρες δικασταί, ς 
"τὰ γιγνόμενα τῇ πόλει ἐπὶ τοῦ βήματος, καὶ διὰ τὰς 
" τούτων ἀπονοίας ἐπονείδιστον ἤδη τὸ πολιτεύεσθαι παρὰ 

45 τοῖς ἐπιεικέσιν ὑμῶν ἐστίν. εἰ δ᾽ οὖν ὃ τινὶ τοῦθ᾽ ὑμῶν ἐν 

5 αἰτιᾶται) ἡτιᾶτο .ν. α Δὲ] αἰὸ ἵκ, ν. 
“ " x καὶ διαβιᾶσθα;, καὶ 

τα 7,59] τούτον Υ. τούτον οογτ ἃς Θυαφᾳ, μέμφεσθαι ς, καὶ μέμν 

— γσνν» γ δὲ ταῦνω] ὡὲ ναῦτω μὲν Ὁ. 

4 — — — — 

———— ὄνϑας Ν, Ἡ οἱ. ν. . ἠγίμοα τῇ τ... τῇ πόλι 

γὴν. Κ. 
Γ καιροῖς} καιροῖς ἀκολουθεῖν F. ν. ᾿ϑϑνν] σἂν τωι Ἐ, 
——— Β.ν. δ τρὶ τοῦθ τοὶ Εν ν, ταῦτά 
ἐ ἐλέγχει] ἐλέγχεται 5. οἵ pr. V. τισιν Κε, 



902 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣῚ) Οκ. XXVI. 

ἡδονῇ συμβάθηκιν, οὐκ — τῶν “ τοιαῦτα ποιησόν- 
τῶν, ἐπεὶ καὶ γὺν μεστὸν τὸ βημ᾽ ἐστίν. οὐ γὰρ ἐπιτιμῶν. το 

roi⸗ —— χαλεπόν, ἀλλὰ ᾿συμβουλεῦς. 
43 σάϊ καὶ πεϊσαί ἴ τι τῶν δεόντων ὑμᾶς ψηφίσασθαι. πρὸς 

δὲ τούτοις, εἰ μὲν μὴ καὶ πρότερον τόϊς αὐτοὶς τούτοις 
* 4 2 ε * 2 

χρώμενος ὅ λόγοις ἐξηπάτησεν ὑμῶς, or 322 ἡγωνίσωτο τὴν 

προτέρων ἔνδειξιν, ἦν μὲν οὐδ᾽ οὕτω δίκαιον ᾿ παρὼ τοὺς τ5 

ὑπάρχοντως νόμους " τι συγχωρεῖν (οὐ δεϊ ' γὰρ πάρανο- 

μεϊν δάντως τισὶ τοὺς ἄλλους κωτὼ " τοὺς νόμους ἀξιοῦν 
2 Ἵ Ν » 9. ᾽ ;, Ἐπ. Ν πράττειν,) οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἴσως γε εὐλογώτερον ἥν τὸ πι- 

στεῦσαι καὶ καταχαωρίσασθωι καὶ προέσθαΐ τι τῶν " τοι- 

24 οὕτων. ἐπειδὴ δὲ τότ᾽ ἀφῶντες ἐπὶ ταῖς 5 μελλούσαις ἔλ- :ο 
σίσι μικρὸν ὕστερον τὸν αὐτὸν τοῦτον, ὡς πράττοντω καὶ 
λέγοντα μὴ τὼ ἄριστω τῷ ϑήμῳ, πάλιν ἐκολάσατε, τίς 

ὑπολείπεται σκῆψις —* ἁρμόττουσα, Ρ ἂν “γῦν ΝΡ 

κρόυσθητε; ὧν μὲν γὰρ ἔργῳ πεϊρων εἰλήφατε, τί δεϊ ες 
“᾿ς Ζ ͵ὕ 7 Ν ΄ Ἀ ᾿ μ᾽ 

τοῖς λόγοις πιστεύειν ; ὧν δὲ μηδέπω τήν δοκιμασίαν 

ἔχετε ἀκρηβη παρ᾿ ὑμῖν αὐτοῖς, ἐκ τῶν λεγομένων ἴσως 

25 ἀναγκαϊόν ἐστι κρίνειν. θαυμάζω δ᾽ ἔγωγε τῶν οὕτως 
ἐχόντων ὥστε τὼ μὲν ἴδιω τὸς ἐκ τῶν " πωρελθόντων 

⸗ * 

χρόνων οὖσιν ἐπιεικέσι, " τούτοις ἱπωρωκατατίθεσθαι, τὼ 807 

δ᾽ ἐν τῇ πολιτείω κοινὼ τόὶς " ὁμολογουμένως ἐξεληλεγ- 

ς τριαῦτα τὰ τοιαῦτα Κ. 
ἀ συμβεβουλευμένοις] συμβουλευο- 

μένοις k. 
ὁ συμβουλεῦσαι) καὶ συμβουλεῦ- 

σαι Ὗ.Ο. συμβεβουλευσαι ὃ. 
ἔσο ante καὶ ponunt P. Κα ν. 
ἕ λόγοις} λογισμοῖς ν. 
ὃ ἡγωνίσατο) ἠγωνίζετο F. k. ν, 
᾿᾿ παρὰ τὸ παρὰ F. Κον. 
Κατ om. V. post συγχωρεῖν 

ponit v. 
! γὰρ γὰρ τὸ Κ, 
m τοὺς νόμους} τὸν νόμον Κ. 

ἢ τοιούτων] ποιούντων v. 

5 μελλούσαις] ὁμολογουμέναις 8. 
5 ὡς ὃ 

Ρ ἄν] ἐὰν Κ. 
4 γῦν] νυνὶ Υ.0. 
τ᾿ παρελθόντων) παρελθότων 9. 

παρεληλυθότων P. k. v. 
5. τούτοις] τούτους F. et pr. v. 
— παρακατατίθεσθα! rapaxara- 

τιθεμένων F. Κι v. 

ἃ ὁμολογουμένως. ὁμολογουμένοις 
καὶ F. ν. 



ἦς μι. 807. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝῸΣ Β. 903 

μένοις οὖσ, ᾿ φαύλοις Ὑ ἐπιτρέπειν. καὶ κύνα μὲν ἐπὶ 
᾿ ᾿ πρίμνην ᾿ὀγιννῆ, καὺ᾿ φαῦλον οὐδ᾽. ἂν ἧς ἐπιστήσειε 

᾿ς φυλάττειν᾽ ἐπὶ δὲ τοὺς τὰ κοινὰ πράττοντας τοὺς τυ- 9 
ἡ χάντας ἀνθρώπους φασὶν " ἔνιοι " φύλακας δεῖν "ἐπιπέμ- 

πειν, δὶ προσποιούμενοι μηνύειν τοὺς “ ἁμαρτάνοντας αὐ- 
τοὶ τῆς μεγίστης εἰσὶ φυλακῆς δεόμενοι. 

6 ὯΩν, ἐὰν ἔχητε νοῦν, ἐνθυμούμενοι τοὺς μὲν φάσκοντας 
ἡ τούτους τῷ λόγῳ φιλεῖν ὑμᾶς χαίρειν ἐάσατε, αὐτοὶ δὲ το 

τοῦτ᾽ ἐκ παντὸς τρόπου παραφυλάξατε, ὅπως μηδενὶ 
δῶτ᾽ ἐξουσίαν ἀκύρους τοὺς νόμους ποιεῖν, ἄλλως τε καὶ 
τῶν πολλῶν ὑπὲρ τοῦ πλήθους καὶ λέγειν καὶ γράφειν 

47 δύνασθαι προσποιουμένων. ὡς πάνδεινόν ἐστ, τοὺς μὲν 
: προγόνους ὑπὲρ τοῦ μὴ κατ ἀ! τοὺς νόμους" ἀποθνή- τ 
— τολμῶν, ὑμᾶς δὲ μηδὲ τοὺς ὅ ἁ ἁμαρτάνοντας εἰς au⸗ 

τοὺς " τιμωρέϊσθαι, καὶ τὸν μὲν γρώψναντα τοὺς νόμους 
που ἐἐψηφίσθαι χαλκοῦν ἐν ἀγορῶ στῆσαι, αὐτῶν δὲ 
τῶν νόμων οὕτως ὀλιγωροῦντας φαίνεσθαι, δὲ οὺς κἀκεῖ- 

48 γον ἀκ ρβαλλόντως συμβέβηκε τιμᾶσθαι. πῶς δ᾽ οὐκ:ο΄ 
ἂν εἴη τὸ συμβαῖνον ἄλογον, εἰ —— μὲν ὀργί- 
ζωθε τοῖς πονηροῖς, ἐπ' αὐτοφώρῳ δέ τιγώς εἰληφότες 

ἐάσετε; καὶ τὸν μὲν νομοθέτην ἕνα ὄντα πᾶσιν 

ὑπὲρ ὑμῶν ἀπεχβάνεσθαι τεῖς φαύλοις, ὑμᾶς δὲ μηδ᾽ 25 

ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν κοινῇ " συλλεγέντας ἐπιδείξασθαι μι- 

ἃ φαύλοις φαύλοις τούτοις k. ἔ χούτουςἾ τούτῳ 8. V. Ο. ν. 
—— ἐπιτρεπόντων F. k. v. * —— ἐξαμαρτάνοντας 
Ἐ πρίμν»»] ποίμνιον Ε΄ κι ν. 
5 ἀγεννῆ καὶ φαῦλον ἀπίο ἐπὶ ΝΘ ββεβα, δ, ὡς δα ὁ 

κι τιμωρήσασθαι: rec. Κ, quod adde- 
Ὁ ἔνιον"7 ἔνιοί τινες Ἐς Κι v. batur προελέσθαι, οὐνδὶ οαπὶ 85, 
“ φύλακας δεῖν} δεῖν φύλακας Ἐ. Ὑ. Ο, 

κιν. : ' ἀψηφάσθαι ν. ἐψηφί σϑα; Ἐ. 
ὁ ἐπιπέμπει. ἐφιστάνειν Εν. ἐψηφίσασθε 8. ψηφίσασθαι τεἰϊημ, 

ἱ “ ἁμαρτάνοντας) ἐξαμαρτάνοντας Κ συλλεγώτας) συλλόγοντας ὃ. 



904 [ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ] Οἱ. ΧΧΥῚ. 
» Ν 7 ᾽ Στ Ν ᾿» Ν 

σοῦντως τοὺς πονηρούς, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἀνδρὸς πονηρίας ἦτ- 
7 .᾿ — ΄ P—D 

τηθῆναι ; καὶ θάνατον μὲν ὡρικέναι ' τὴν ζημίαν, ἐάν τις 
᾿᾽ ͵) 7, Ν ν ὦ. 

οὐκ ὄντω νόμον παράσχηται, τοὺς δὲ m τοὺς ὄντας νόμους 8οᾷ 
᾿ Ν » » 7 

εἰς τὴν τῶν " οὐκ ὄντων νόμων τάξιν ἄγοντας, τούτους 

ἀτιμωρήτους περιορῶν ; 
ὦ δ' δ “τὰ ΄ 4 9 / —A— 

490 Οὕτω δ᾽ ἂν ἀκριβέστατω “ συνθεωρήσαιτε τὸ τόϊς κει- 
΄ 7 ε " . 

μένοις νόμοις πείθεσθωι ἡλίκον ἀγαθόν ἐστι, καὶ τὸ ἢ κα- 
-“ Ν 4 Ν (8 »"» ΑΙ ες τ. ͵7 ᾽ς 

ταφρονειν καὶ “μή πειδαρχειν αὐτοις ἡλίκον κακόν, εἰ "τά ς 
τ — Ν 8 Ἂς 8 

τε ἐκ τῶν νόμων ἀγαβὼ χωρὶς καὶ τὼ διὼ τῆς παρανο- 
7 7 Ν. 4» 9 * «» φ αν ͵ὔ 

μίας συμβαίνοντα πρὸ "ὀφθαλμῶν ὑμῖν αὐτοῖς ποιησά- 
ΑνὮ Ν Ν X Ἧς * 

μένοι ᾿ θεωρήσαιτε. εὑρήσετε γὰρ τὴν μὲν τὼ τῆς μανίας 
—— 7 Ν ᾽Σ 7 —— δὲ Υ Ν 

καὶ ἅ τῆς ἀκρασίας καὶ τῆς πλεονεξίας, * τοὺς δὲ Ὁ τὼ το 
-“᾿΄ * 7 

ἡ τῆς " φρονήσεως ἢ καὶ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης ἔργα 
΄ ΄ 8 Ἦν 

30" διωπραττομένους. δῆλον δὲέ' τῶν γὰρ πόλεων ταύτας 
ὰ ν — ΄ 6 χλ — 2 2 * 
ἄριστ᾽ οἰκουμένως “ἴδοιμεν ἄν, ἐν αἷς ἄριστοι νομοθέται 

Ὺ΄Ν X Ν Ε] .»᾿ ΄ 220 

γεγόνασιν. τῶ: μὲν γάρ ἂν τοῖς — ᾿ἀῤῥωστήματα 

τοῖς τῶν ἰατρῶν εὑρήμασι καταπαύεται, τὰς δ᾽ ἐν ταῖς τς 

ψυχαῖς ὦ ἀγριότητας αἱ τῶν νομοθετῶν ἐξορίζουσι διάνοιαι. 
ὅλως δ᾽ οὐδὲν οὔτε σεμνὸν οὔτε σπουδαῖον ὅ εὑρήσομεν, ὃ 

31 μὴ νόμου κεκοινώνηκεν, ἐπεὶ καὶ τὸν ὅλον κόσμον καὶ τὰ 
"»“ * ΄ .«“ Ν 7 . 

θέα καὶ τὰς καλουμένας ὥρως νόμος καὶ τάξις, εἰ χρὴ 

1 τὴν οἴῃ. F.k. v. Χ τοὺς δὲ] τὸν δὲ Εἰ, Ὑ, Ο. ν. ει 

τῇ τοὺς ὄντας νόμους] ὄντας F. S. pr. 85. ᾿ 

Ὑ ΟὟ, Υ τὰ om. pr. V. 
n οὐκ] ὥσπερ οὐκ 8. V. οἵ rec. Κ΄ 2 τῆς om. v. 
9 συνθεωρήσαιτε] συνθεωρήσετε Ἐ' 8 φρονήσεως} φρονήσεώς τε 5.0. 

8. V. et pr.v. Ο. 
Ρ καταφρονεῖν] μὴ καταφρονεῖν. Ὁ καὶ σωφροσύνης οἵη. k. 
4 μὴ] τὸ μὴ 5.0. “ διαπραττομένου) διαπραττό- 
τ᾿ τά τε ἐκ) τἀκ V.O. v. μενον F. S. V. O.v. 
5 ὀφθαλμῶν] τῶν ὀφθαλμῶν k. d ἄριστ᾽ ἄριστ᾽ ἄν Ο. v. 
t θεωρήσαιτε] θεωρήσετε F. 5. V. “ ἴδοιμεν ἂν ante ἄριστα ponit Κ. 

O.v. Γ ἀῤῥωστήματα τοῖς τῶν in mar- 
ἃ τῆς ante ἀκρασίας om. F. ν. gine ponit V. 

ante πλεονεξίας 5.0. 8. εὑρήσομεν] εὑρήσαιμεν S. 
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